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IMMANUEL KANT
(1724-1804)

CONSTRUCŢIA MATEMATICĂ ŞI EXPERIENŢA POSIBILĂ
ÎN ANALITICA TRANSCENDENTALĂ
ILIE PÂRVU

Analitica transcendentală, ca teorie nucleară a Criticii Raţiunii Pure şi a
întregului program transcendental, este locul în care trebuie să căutăm
întemeierea relaţiei dintre matematică şi filosofie ca două specii de cogniţie prin
raţiune. Natura acestei distincţii fundamentale a fost considerată în alt studiu
(Pârvu 2004) ca fiind una internă filosofiei critice, o „diferenţă
transcendentală”, instituită, în termenii lui Kant însuşi, în cadrul „teoriei
transcendentale fundamentale” (Critica Raţiunii Pure, A718-B746). Ea vizează
două modalităţi de constituire a obiectivităţii, două căi pentru a determina
semnificaţia sau realitatea obiectivă a reprezentărilor teoretice: o modalitate
care instituie obiecte determinate prin construcţia conceptelor lor în intuiţia pură
şi una, „categorială”, care, fără a face apel la intuiţia sensibilă, căreia categoriile
„îi conţin sinteza”, nu se poate referi la un obiect determinat, ci doar la „obiect
în genere”. Această distincţie, pe de altă parte, tematizează în interiorul teoriei
transcendentale contribuţia principiilor matematice şi a celor dinamice
(„filosofice”) în construcţia cunoaşterii de experienţă. Deosebirea dintre
cogniţia matematică şi cogniţia filosofică nu este stabilită „din afara” filosofiei
kantiene, ca o relaţie între două discipline intelectuale separate în privinţa
obiectului şi a metodei lor, ci este un moment al constituirii teoriei
transcendentale a experienţei; de aceea, aşa cum s-a mai remarcat, ea va trebui
„descrisă şi întemeiată in interiorul şi cu mijloacele logicii transcendentale”
(Weber 1998: 6). „Formula” prin care Kant prezintă cogniţia matematică în
diferenţa ei transcendentală faţă de cea filosofică, „construcţia conceptelor ca
reprezentare a priori a conceptelor în intuiţie”, nu este o teză a unei filosofii a
matematicii ca o disciplină filosofică particulară, ea nu-şi poate afla semnificaţia
ca o teoremă a unei doctrine independente de acele „transzendentalen
Grundlehren” ale Criticii, ci reprezintă un element important intern al teoriei
CRP, „o diferenţă imanentă programului transcendental-filosofic de întemeiere
a experienţei, i.e., o diferenţă care rezultă din determinarea funcţiilor specifice
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pe care modurile matematice şi filosofice de cogniţie le au în constituirea şi
reglarea experienţei” (Weber 1998: 53). În ultimă instanţă, fiind vorba în
ambele cazuri de concepte pure şi de modalitatea determinării semnificaţiei şi
validităţii lor obiective (raportării la obiecte), vom avea de-a face cu raportarea
lor la momentele determinative pentru „forma experienţei în genere” (intuiţiile
pure ale sensibilităţii şi categoriile intelectului) şi la „participarea” acestora la
determinarea obiectivităţii reprezentărilor pure (A221-B269). În perspectiva
sistematică a logicii transcendentale, diferenţa celor două genuri de cogniţie se
poate reda astfel: „propoziţiile fundamentale matematice (mathematische
Grundsaetze) constituie obiectul experienţei ca fenomen în modul lui de a fi dat
ca mărime (Groesse), în timp ce propoziţiile fundamentale dinamice
(dynamische Grundsaetze) reglează căutarea determinaţiilor materiale ale
obiectului” (Weber 1998: 53). Aceste „principii” matematice şi dinamice, prin
care se exprimă diferenţa funcţională dintre cele două tipuri de elemente ale
formei experienţei (diferenţă care îşi are aici acel „Bestimmungsgrund” la care
se referă Kant) nu vor acţiona în determinarea structurii experienţei obiective
separat şi izolat, ci numai împreună ele vor putea constitui condiţiile
„adevărului transcendental”, printr-o acţiune comună ale cărei coordonate le
vor fixa „Postulatele Gândirii empirice”.
Diferenţa „funcţională” stabilită la nivelul „formulelor” celor două tipuri
de cogniţie (al „algoritmilor” prin care se realizează sinteza obiectivantă) nu
anulează, totuşi, asemănarea lor structurală ca modalităţi ale acţiunii („sintezei”)
prin care se determină raportarea reprezentărilor la obiecte ale experienţei. Ele au
în comun determinarea accesului la obiect prin acţiune (Handlung), care în primul
caz are ca formulă un algoritm recursiv pentru obţinerea unor obiecte individuale
(„algoritm constitutiv”), iar în al doilea, un „algoritm transcendental” (expresia
îi aparţine lui Kant), „regulativ”, care determină doar condiţiile generale,
structurale ale raportării la obiecte şi nu obiecte individuale. Categoriile şi
principiile intelectului se referă la obiecte „numai prin raportarea la condiţiile
universale ale experienţei posibile” (A246-B303), care conţin numai „condiţia
formală sub care ceva poate fi dat în intuiţie” (A247-B304). Cele două
modalităţi au un temei comun, pe care filosofia transcendentală trebuie să-l
exploreze. Nu întâmplător, în reflecţiile sale ultime, Kant determina filosofia
transcendentală ca „acea ştiinţă în care filosofia şi matematica se reunesc
sistematic într-o cogniţie sintetică a priori… alcătuiesc un întreg” (Kant XXI: 135).
Cercetând temeiurile acestei unităţi a „matematicului” cu „filosoficul” la
nivelul teoriei nucleare a programului critic (Analitica transcendentală, teoria
care ne oferă instrumentele, cadrul conceptual şi procedurile de legitimare a
cercetării transcendentale, modelul originar al obiectivităţii), vom urmări
corelaţiile şi interdependenţa celor două modalităţi de asigurare a obiectivităţii
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constructelor teoretice din matematică şi filosofie, respectiv construcţia
conceptelor şi experienţa posibilă. Prima ne asigură de posibilitatea unui obiect
determinat până la individualitate (obiect dat prin construcţia desfăşurată în
acord cu forma sensibilităţii); a doua ne oferă numai structura unui „obiect al
experienţei posibile” prin condiţiile formale ale experienţei în genere („forma
experienţei”), sau, altfel spus, un obiect determinat doar ca o structură de
posibilitate.
Analiza necesară pentru a evidenţia temeiurile conexiunii dintre
construcţia matematică şi experienţa posibilă nu va fi o simplă analiză logică a
enunţurilor matematice sau filosofice, de tipul analizei logice a lui Wolff, care
privea exclusiv relaţiile dintre concepte în enunţuri, numită de Kant „analiza
obişnuită a logicii”, care avea drept explicaţie tradiţională „prezentarea relaţiei
dintre două concepte” (B140), „explicaţie a judecăţii care lasă nedeterminat în
ce constă temeiul acestei relaţii” (B141), ci o analiză a judecăţii în sensul deplin
acordat acesteia de logica transcendentală, o analiză subsumată unei teorii a
constituirii obiectului, o analiză care să evidenţieze modalităţile constituirii
raportului cu obiectul, ceea ce concordă cu înţelesul funcţional al judecăţii la
Kant şi cu sensul special pe care Kant îl acorda „propoziţiilor”: judecăţi plus
actul facerii obiectului lor (Jaesche Logik, §3o, nota 3). De aceea, întrebându-se
asupra temeiului propoziţiilor sintetice a priori, caracteristice matematicii şi
filosofiei transcendentale, ca şi asupra naturii distincţiei dintre analitic şi sintetic
Kant va chestiona tocmai natura acestui procedeu prin care noi „facem” acel
obiect asociat simplei judecăţi în actul complex al propoziţiei (vezi şi M. Panza
1997: 280). În acest sens, cercetarea se va deplasa asupra acţiunilor „sintetice”
prin care se asigură raportarea la obiect în cadrul construcţiei celor două
modalităţi fundamentale ale cogniţiei şi, în ultimă instanţă, asupra temeiului
raportării la obiecte în genere al oricăror judecăţi-funcţii pe care-l reprezintă
structura determinativă ultimă a competenţei raţiunii în genere, unitatea
transcendentală a apercepţiei; numai prin această raportare la apercepţia
originală şi la unitatea ei necesară „această relaţie [între reprezentări] devine o
judecată, i.e., o relaţie care este validă obiectiv” (B142).
Esenţiale în această perspectivă ni se par a fi două modalităţi în care Kant
pune în relaţie aceste proceduri la care se face apel pentru asigurarea validităţii
obiective a reprezentărilor abstracte. Prima priveşte caracterul construcţiei
matematice de a fi un model al constituirii obiectivităţii în genere, prin aceea că
ea realizează exemplar exigenţa accesului la obiecte prin acţiunea cognitivă. A
doua se referă la caracterul fundaţional pentru însăşi construcţia conceptelor în
matematică a formei experienţei, a condiţiilor structurale („formale”) ale
experienţei posibile, idee ce corespunde cerinţei lui Kant de a da seama în
interiorul filosofiei transcendentale de însăşi posibilitatea şi de principiile
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cunoaşterii matematice. Prima relaţie, ce are mai degrabă un aspect euristic, a
fost semnalată de unii exegeţi kantieni (R. Pippin, B. Longuenesse, D. Koriako,
L. Shabel); mai mult, există cercetători care au încercat să identifice acele
aspecte ale matematicii din vremea lui Kant care s-au aflat la originea ideii
„construcţiei conceptelor” ca specific epistemologic esenţial al matematicii
(Otte, Shabel); sunt de asemenea semnificative unele tentative (ce-şi au originea
în lucrările lui Bolzano şi Peirce) de a „internaliza matematic” diferenţa
metodologică (proiectată de Kant la nivel transcendental) dintre cogniţia
matematică şi cea filosofică – o diferenţă dintre două tipuri de construcţii
matematice, mereologice şi dinamice – sau dintre două înţelegeri ale continuului
ca posibilitate (Otte 1997: 146-147). S-a argumentat uneori că însăşi diferenţa
kantiană „constitutiv”-„regulativ” tematizează două moduri de construcţie a
figurilor în matematică. Aşa cum am arătat în studiul citat, diferenţa kantiană
poate fi considerată că se referă la două modalităţi de schematizare (modele
potenţiale) a conceptelor teoretice; una directă, ce conduce la un obiect
individualizat şi una structurală, vizând un obiect doar posibil, proiectându-l
„până la izomorfism”, diferenţă ce poate, la rândul ei, să fie reprezentată
matematic prin două genuri de algoritmi, algoritmi cu structură recursivă (Otte
1997: 336, 343) şi algoritmi transcendentali. A doua corelaţie, la nivel
fundaţional, nu a fost încă tematizată; lucrul acesta se datorează, poate, faptului
că nu a fost situată în adevărata ei lumină teoria-nucleu a programului kantian,
teoria categoriilor, şi nu s-a observat exigenţa kantiană de a reitera la nivelul
oricărui palier al programului sau pentru orice procedeu metodologic ce vizează
raportul reprezentărilor cu obiectele demonstraţia de validitate obiectivă şi de a
apela pentru aceasta la condiţiile generale ale obiectivităţii definite în mod
paradigmatic în deducţia transcendentală a categoriilor. Scopul principal al
studiului nostru este de a examina acest aspect „fundaţional” al corelaţiei dintre
construcţia conceptelor şi experienţa posibilă şi de a pune în evidenţă modul
exact cum se realizează întemeierea transcendentală a construcţiei conceptelor
matematice prin intervenţia într-o formă specifică a teoremei generale de
reprezentare care constituie suportul esenţial al deducţiei categoriilor. Vom
prezenta astfel un gen de „deducţie transcendentală a construcţiei conceptelor”,
ceea ce va permite înţelegerea într-o perspectivă mai generală a deducţiei
transcendentale, şi anume nu numai ca o modalitate specifică teoriei kantiene
de justificare a obiectivităţii reprezentărilor abstracte, ci şi a procedurilor
metodologice invocate ca tipuri de „acces” la obiecte.
Ideea generalizării raţionale a procedeului construcţiei conceptelor din
matematică pentru a obţine un model universal al justificării obiectivităţii
reprezentărilor pure poate fi înţeleasă mai bine dacă vom da curs sugestiei după
care Kant a avut în vedere prin acest procedeu constructiv acea „teorie”
matematică denumită „construcţia ecuaţiilor” şi care a dominat cercetarea
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matematică între anii 1637 şi 1750. Ecuaţiile erau ecuaţii polinomiale cu o
necunoscută, iar construirea unei asemenea ecuaţii însemna efectuarea unor
construcţii geometrice care să producă segmente de linii cu lungimi egale cu
rădăcinile ecuaţiei, împreună cu aplicaţia ei într-un caz particular (vezi Bos
1984). „Această tehnică nu face altceva decât să prezinte algoritmul prin care
noi ajungem la rădăcinile ecuaţiei” (Otte1997: 335). Această interpretare,
propusă de Lachterman (1989), M. Otte (1997: 334-5) şi L. Shabel (2003: 69-70),
consideră că însăşi expresia lui Kant „construcţia unui concept” este derivată
din „construcţia unei ecuaţii algebrice” (Lachterman 1989: 11), aceasta
însemnând, la rândul ei, în teoria matematică a vremii, prezentarea unui obiect
matematic exprimat de rădăcinile ecuaţiei. Astfel, construcţia în genere a unui
concept putea să însemne, după modelul algebric, nu doar analiza unei
diagrame, figuri etc., ca simplu obiect prezent în intuiţie, ci procedeul operativ
al construirii relaţiei cu obiectele, însuşi algoritmul accesului la obiect,
procedeul funcţional al construcţiei obiectului. Identificarea funcţiei, în
matematica vremii lui Kant, îndeosebi la Euler şi Lagrange, cu algoritmul sau
formula, ne permite să înţelegem multe dintre procedurile constructive ale
filosofiei kantiene, fie ele din filosofia teoretică, fie din filosofia sa practică.
Această interpretare concordă cu insistenţa lui Kant de a trasa distincţia
matematică-filosofie nu în termenii unor obiecte proprii date, ci ai modalităţilor
constituirii obiectivităţii reprezentărilor pure.
Algoritmul algebric al construcţiei pune în evidenţă rolul formei ca temei
al asertării existenţei; şi acesta este ceea ce au în comun construcţia matematică
şi experienţa posibilă: asertarea existenţei obiectelor conceptelor matematice pe
temeiul formelor intuiţiilor pure, spaţiul şi timpului, şi asertarea obiectului
structural al cunoaşterii categoriale pe temeiul formei experienţei în genere:
Dar dacă (spaţiul şi timpul – n.n.) nu sunt decât intuiţii sensibile în care noi
determinăm toate obiectele numai ca fenomene, atunci forma intuiţiei (ca o constituţie
subiectivă a sensibilităţii) precede orice materie (senzaţiile), prin urmare spaţiul şi timpul
preced toate fenomenele şi toate datele (datis) experienţei şi, mai mult, fac această
experienţă în primul rând posibilă. (A267-B323)

Dintre „evidenţele textuale” ale ideii generalizării procedeului construcţiei
conceptelor pentru a ajunge la experienţa posibilă, întemeiată pe rolul analog
obiectivant al formei, vom prezenta una singură. Astfel, după ce prezintă
procedeul construcţiei matematice a conceptelor şi modul cum acesta permite
raportarea la obiecte numai întrucât conceptele matematice „conţin a priori
însăşi posibilitatea obiectelor experienţei (în ce priveşte forma)”, Kant scrie:
Că acesta este cazul de asemenea şi cu toate categoriile şi cu toate principiile
derivate din ele este evident din aceasta: noi nu putem defini real (adăugat în ed. a doua – n.n.)
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pe niciuna dintre ele, adică nu putem face inteligibilă posibilitatea obiectului ei, adăugat
în ed. a doua - n.n.), fără a ne raporta de îndată la condiţiile sensibilităţii, prin urmare ale
formei fenomenelor…. (A240-B299)

Al doilea aspect al corelaţiei construcţie matematică-experienţă posibilă
vizează rolul fundaţional al teoriei categoriilor pentru matematica pură şi
aplicată, inclusiv pentru procedeul constructiv al acesteia ca temei al
obiectivităţii. Întrucât categoriile sunt singurele concepte-funcţii care determină
raportarea în genere a oricăror reprezentări la obiecte, înseşi procedurile de
acces la obiecte specific matematice vor fi legitimate în filosofia
transcendentală, considerându-le specii ale unei forme a experienţei posibile,
constrânse categorial. Pentru această corelaţie fundaţională vom prezenta, de
asemenea, un singur fragment din Analitica transcendentală:
Un concept care cuprinde în sine (in sich fassen) o sinteză trebuie considerat vid, şi
el nu se referă la nici un obiect, dacă această sinteză nu se raportează la experienţă: sau ca
o sinteză obţinută din experienţă, conceptul fiind atunci numit un concept empiric; sau ca
o sinteză care, ca o condiţie a priori, se află la baza experienţei în genere (forma
experienţei), conceptul fiind un concept pur, dar unul care totuşi aparţine experienţei,
întrucât obiectul poate fi întâlnit doar în experienţă. Deoarece de unde va trebui să
obţinem caracterul posibilităţii unui obiect care este gândit printr-un concept sintetic a
priori, dacă nu de la sinteza în care consistă forma cogniţiei empirice a obiectelor? Că într-un
astfel de concept nu trebuie să fie cuprinsă nici o contradicţie este fără îndoială o condiţie
logică necesară, dar ea e departe de a fi suficientă pentru a constitui realitatea obiectivă a
conceptului, adică posibilitatea unui obiect aşa cum e gândit cu ajutorul conceptelor.
Astfel, nu este nici o contradicţie în conceptul unei figuri închisă între două linii drepte,
căci conceptele de două linii drepte şi de întâlnire a lor nu conţin negarea unei figuri;
imposibilitatea nu se bazează pe concept în sine, ci pe construcţia lui în spaţiu, adică pe
condiţiile spaţiului şi pe determinările lui; iar aceste condiţii au, la rândul lor, realitatea lor
obiectivă, adică se raportează la lucruri posibile, deoarece conţin a priori forma experienţei în
genere. (A22o-B267-8)

Acest fragment, a cărui celebritate se întemeiază mai ales pe faptul că el a
fost considerat ca prezentând o dovadă a „imposibilităţii transcendentale” a unei
geometrii ne-euclidiene, este într-adevăr semnificativ pentru că ne oferă o
schiţă a unei deducţii transcendentale a procedeului construcţiei conceptelor în
matematică. Obiectivitatea asigurată prin apel la construcţia matematică a
conceptelor se bazează, în cadrul acestei justificări transcendentale, ca şi în
cazul deducţiei transcendentale a categoriilor, pe recursul la experienţa posibilă,
mai exact pe faptul că spaţiul şi timpul, ca intuiţii pure, „contribuie” la „forma
experienţei” (care este determinantul obiectivităţii) şi sunt sub jurisdicţia
categoriilor. Categoriile justifică regulile generale ale construcţiei conceptelor.
Stabilind originar un raport posibil la obiecte în genere, categoriile oferă
modelul şi temeiul justificării oricărei raportări la obiect a conceptelor. De
aceea, Kant poate generaliza: „Toate principiile sintetice a priori nu sunt decât
principii ale unei experienţe posibile” (Prolegomena, AK.IV: 321-322).
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Modul în care se realizează această justificare transcendentală a
construcţiei conceptelor, în mod surprinzător, nu a fost până acum observat, deşi el
a fost subliniat de Kant în mod explicit. În tipul de reconstrucţie a teoriei CRP pe
care am formulat-o în cartea Posibilitatea experienţei (2004a) această justificare
se întemeiază pe o teoremă de reprezentare care asigură transportul structurii
condiţiilor de posibilitate ale experienţei asupra obiectelor experienţei. În cadrul
demonstrării acestei teoreme vom avea de-a face din nou cu un argument de
tipul „aceeaşi funcţie…”, care indică perspectiva constructivă asupra acestei
teoreme generale. În forma determinată pentru conceptele matematice şi pentru
procedura construcţiei lor, teorema de reprezentare a CRP este formulată astfel:
Matematica … nu poate face nimic doar cu conceptele ci se adresează imediat
intuiţiei, în care ea consideră conceptul in concreto, deşi nu empiric, ci mai degrabă numai ca
unul care a fost expus a priori, i.e., construit, şi în care ceea ce decurge din condiţiile
generale ale construcţiei trebuie să fie de asemenea valid în mod general pentru obiectul
conceptului construit. (A716-B744)

Justificarea acestei teoreme se face prin înscrierea ei în cadrul teoremei
fundamentale a CRP, teorema condiţiilor de posibilitate pentru categorii, condiţiile
generale ale construcţiei fiind astfel supuse exigenţelor categoriilor. Această
„înscriere” se realizează prin subordonarea condiţiilor formale ale sensibilităţii, spaţiul
şi timpul, mediul expunerii conceptelor pure ale matematicii, condiţiilor fundamentale
ale formei experienţei, categoriile. Iar aceasta explică sensul acelei celebre aserţiuni
kantiene asupra sintezei figurative prin care se realizează construcţiile matematice ca
„influenţă sintetică a intelectului asupra simţului intern” (B153), sau ca „efect
(Wirkung) al intelectului asupra sensibilităţii” (B150). Aceasta nu înseamnă o
influenţă directă a categoriilor asupra sensibilităţii (interpretare generată de traducerea
lui Kemp Smith a lui Wirkung prin „action”), ci o „activitate condiţionată a
imaginaţiei”, care în sintezele figurative „combină datele oferite se simţuri astfel încât
intelectul să fie capabil să recunoască în câmpul fenomenelor ceva ce corespunde
unităţii gândirii în conceptul unui obiect… În sinteza figurativă intelectul determină
sensibilitatea indirect prin plasarea unor anumite constrângeri conceptuale asupra
activităţii sintetice a imaginaţiei productive” (J. Reid 2003: 250-251).
Astfel se justifică validitatea obiectivă a sintezei prin care se construiesc
conceptele matematice: „spaţiul şi timpul sunt intuiţii pure care conţin a priori
condiţia posibilităţii obiectelor ca fenomene, şi sinteza care se realizează în ele
are validitate obiectivă” (A89-B121-2).
În varianta „constructivă” a acestei demonstraţii, Kant face apel la
argumentul „aceiaşi funcţie…”; discutând „posibilitatea lucrurilor prin concepte
a priori”, şi arătând că asertarea lor nu se poate face decât apelând la „condiţiile
formale şi obiective ale unei experienţe ca atare”, Kant afirmă:
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Pare, într-adevăr, că posibilitatea unui triunghi poate fi cunoscută a priori numai
din conceptul lui însuşi (în mod cert el este independent de experienţă); căci de fapt noi îi
putem da un obiect cu totul a priori, i.e., îl putem construi. Dar deoarece acesta este doar
forma unui obiect el ar putea rămâne mereu numai un produs al imaginaţiei, al cărui
obiect ar rămâne încă o posibilitate îndoielnică, pentru care se cere ceva mai mult, şi
anume ca o asemenea figură să fie gândită numai sub acele condiţii pe care se bazează
toate obiectele experienţei. Acum, deoarece spaţiul este o condiţie formală a priori a
experienţelor externe şi fiindcă aceeaşi sinteză formativă (bildende) prin care noi
construim o figură în imaginaţie este în întregime identică cu aceea pe care noi o
exercităm în aprehensiunea unui fenomen pentru a face un concept al experienţei al
acestuia – ea este singura care conectează cu acest concept reprezentarea posibilităţii unui
asemenea lucru. (A224-B271)

În ultimă instanţă, justificarea construcţiei matematice apelează prin
medierea categorială la principiul suprem al tuturor judecăţilor sintetice a priori
care pune sub condiţia unităţii originar-sintetice a apercepţiei toate elementele
raţiunii. Această subordonare este însă una operaţională prin excelenţă. Kant
explică ideea că „tot multiplul intuiţiei are un raport necesar cu: eu gândesc”
astfel: „această relaţie nu are deci loc prin faptul că eu însoţesc cu conştiinţă
orice reprezentare, ci are loc prin faptul că eu combin o reprezentare cu alta şi
sunt conştient de sinteza lor” (B133), cu alte cuvinte, self-conştiinţa care este
condiţia supremă a obiectivităţii este „esenţialmente self-conştiinţa abilităţii de
a combina” (Reid 2003: 252), conştienţa activităţii minţii în întregul ei.
În felul acesta posibilitatea şi obiectivitatea matematicii ca o cogniţie
sintetică veritabilă se asigură în cadrul teoriei transcendentale a experienţei obiective.
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ÎNTEMEIEREA METAFIZICII MORAVURILOR:
RECONSTRUCŢIA ARGUMENTULUI DIN SECŢIUNEA I
VALENTIN MUREŞAN

Există comentatori ai Întemeierii care nu discern nici o linie coerentă de
argumentare în Secţiunea I (Ross, Paton); alţii consideră că, dimpotrivă, există o
asemenea linie de argumentare care structurează ansamblul acestui capitol
(Duncan, T.C. Williams, Potter). N. Potter, de exemplu, e convins că în
Secţiunea I ni se oferă o primă formulare, încă în limitele discursului comun, a
„principiului suprem al moralităţii” printr-o analiză a conceptului de bine moral.
Secţiunea începe cu introducerea noţiunii comune de voinţă bună şi sfârşeşte cu
formularea principiului suprem pe baza căruia funcţionează voinţa bună1. Voi
oferi în continuare propria mea reconstrucţie a firului argumentării din
Secţiunea I.
Kant porneşte argumentarea sa de la conceptul de „voinţă bună” aşa cum
se găseşte acesta în „cunoaşterea raţională comună a moravurilor” şi urmăreşte
să degajeze – printr-o analiză a sa – principiul cel mai general în conformitate
cu care voinţa funcţionează – şi trebuie să funcţioneze – ca voinţă bună. Kant nu
defineşte acest din urmă concept, dar subînţelege că voinţa bună este, în primă
instanţă, voinţa unei persoane bune (sau morale). Prima teză propusă de autor,
care i se pare o evidenţă a simţului comun (i.e. „Din tot ce poate fi gândit
oriunde în lume, şi chiar în afara ei, nu există nimic care să poată fi socotit ca
bun fără restricţie decât numai o voinţă bună”), este că:
(1) Voinţa bună este singurul bine intrinsec („fără restricţie”) (I, 1)2.
Găsim aici atât reflexul convingerii religioase că singurul criteriu în judecarea
morală a faptelor omului este puritatea sufletului, puritatea credinţei, nu gesturile de
paradă, cât şi amintirea vechii teme filosofice, originată încă la Aristotel, că trebuie
să existe un bine ultim (summum bonum) pentru ca moralitatea să aibă sens. Dacă o
1

N. POTTER, The Argument of Kant's Groundwork, Chapter I, în P. Guyer (ed.),
Groundwork of the Metaphysics of Morals, Rowman & Littlefield Pub. Inc. 1998.
2
Acest gen de trimitere se face la IM. KANT, Întemeierea metafizicii moravurilor, indicând
numărul secţiunii şi numărul paragrafului (traducere în curs de publicare).
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2

acţiune e bună pentru consecinţele sale (e.g. pentru fericirea pe care o produce), ea
este bună numai într-un sens relativ şi contingent, nu într-unul absolut. Ceva este
bun în sine (în mod absolut) atunci când nu îşi derivă valoarea din consecinţele sale,
ci e el însuşi sursa valorii morale. Voinţa bună, după părerea lui Kant, este această
sursă cauzală intrinsecă a valorii morale a acţiunilor noastre. El crede că acest adevăr
„se află deja în intelectul natural sănătos” şi nu trebuie atât demonstrat, cât doar
conştientizat de către fiecare dintre noi (I, 8). În acest moment iniţial, conceptul de
„voinţă bună” e mai degrabă un concept preanalitic al conştiinţei morale comune,
luat ca punct de plecare şi ca obiect al analizei filosofice. Am putea spune,
simplificând puţin lucrurile, că întreaga Secţiune I e dedicată acestei analize. Totuşi,
teza (1) nu rămâne o simplă presupunere neargumentată aparţinând concepţiei
comune cu privire la moralitate – cum crede Potter. Dimpotrivă, în paragrafele I, 17 Kant încearcă o argumentare foarte strânsă a acestei teze, argumentare având
următorul parcurs:
(i) Se demonstrează mai întîi (I, 1-2) unicitatea voinţei bune ca bine intrinsec
(„nu există nimic care să poată fi socotit ... decât numai ...”) printr-un argument prin
eliminare, argument care nu e, din păcate, îndeajuns de convingător şi de explicit. Căci
pentru a construi un asemenea argument ar trebui să avem o listă finită de candidaţi
posibili la statutul de summum bonum precum şi argumente constrângătoare care să-i
elimine pe toţi, cu excepţia unuia, „voinţa bună”. Or, deşi Kant înşiruie, oarecum
neglijent (căci aparent arbitrar), o listă de candidaţi, nu aflăm de ce aceştia sunt toţi
şi nici care e statutul exact al fiecăruia. Se vorbeşte, de exemplu, despre „talentele
spiritului”, „însuşirile temperamentului”, „darurile soartei norocoase”, „fericirea” şi
„voinţa bună” şi se sugerează că, exceptându-l pe ultimul, nici unul nu poate fi un
bine intrinsec pentru că toţi depind de orientarea voinţei: „Fără principiile de bază
ale unei voinţe bune ele pot deveni rele în cel mai înalt grad, şi sângele rece
(virtutea cumpătării – V.M) al unui răufăcător (un om cu o voinţă rea – V.M.) ... îl
face mult mai periculos” (I, 2). Numai voinţa bună nu depinde de ceilalţi membri ai
listei şi „străluceşte ca o piatră preţioasă”, indiferent de consecinţe sau de
înzestrările conferite de natură (I, 3).
(ii) Se trece apoi (I, 3) la o caracterizare prima facie a conceptului de „bun fără
restricţie”. Alte expresii echivalente pentru acest concept sunt „bine absolut” (I, 2), „bine
în sine” (I, 3) sau ceva ce are „valoare intrinsecă absolută”; el e considerat opusul a ceea ce
e „bine în multe privinţe” (dar nu în toate), adică binele „limitat”, relativ (I, 2). Cu alte
cuvinte, bine „fără restricţie” înseamnă bine necondiţionat, iar bine „limitat” înseamnă
bine condiţionat: Y e un bine condiţionat dacă valoarea lui presupune (derivă din, e
relativă la) valoarea lui X şi X este bun. De exemplu, fericirea e un asemenea bine
condiţionat în sensul că ea „presupune întotdeauna voinţa bună” (care e un bine) (I, 2)3.
3

În prelegerile de etică din iarna lui 1785, anul apariţiei Întemeierii metafizicii moravurilor,
Kant se exprima astfel: „Oricine ştie că nimic în lume nu e bun în mod absolut şi fără restricţie

3
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Trebuie să existe ceva care încheie seria de condiţii şi care e, de aceea, un bine
necondiţionat sau absolut: acesta nu îşi mai derivă valoarea din altceva, ci este
valoros în sine, este chiar sursa valorii morale. „Voinţa bună nu e bună prin ceea
ce produce sau înfăptuieşte, nu prin aptitudinea sa de a atinge vreun scop
prestabilit, ci numai prin actul volitiv (das Wollen), adică e bună în sine” (I, 3).
(iii) Se adaugă un argument complex pentru a dovedi o dată în plus că
voinţa bună nu e doar un bine necondiţionat, ci şi singurul. Afirmaţia lui Kant e
rezultatul unei argumentări ample din conceptul de finalitate a naturii pe baza
căreia elimină ipoteza fericirii ca scop natural al fiinţei raţionale (I, 4-7). Cred
că Potter greşeşte atunci când afirmă că această discuţie nu face parte din linia
principală de argumentare4. Aşa cum o înţeleg eu, ea reprezintă chiar încercarea
de a „dovedi” că voinţa bună e singurul bine absolut. După Kant – şi aceasta nu
e în esenţă o teorie greşită – în orice natură organizată, cum e natura vie, legile
care domină nu sunt legile mecanice, ci cele ale finalităţii şi în virtutea acestora
un anumit organ e cel mai bine adaptat realizării optime a unui anumit scop sau
ţel (finalităţi, Absicht), nu a oricăruia5. În particular, dacă ţelul natural al omului
ar fi fost fericirea, atunci nu raţiunea, ci „instinctul” natural ar fi fost cel mai
adaptat „organ” (mijloc de a o realiza) – după cum o dovedeşte experienţa
istorică. Finalitatea pentru care raţiunea practică (i.e. raţiunea care determină
voinţa unei fiinţe raţionale, ba chiar e identică cu ea) pare a fi cel mai bine
adaptată e optimizarea (raţionalizarea) funcţionării voinţei însăşi, altfel spus,
realizarea unei voinţe bune. Voinţa bună este scopul pentru optimizarea căruia
raţiunea practică pare a fi cea mai bine adaptată facultate umană:
Deoarece raţiunea ne este totuşi dată drept capacitate practică, adică una care
trebuie să aibă influenţă asupra voinţei, adevărata ei menire trebuie să fie aceea de a da
naştere unei voinţe care să fie bună în sine, iar nu ca mijloc pentru un alt ţel. (I, 7)

Numai raţiunea practică poate satisface o asemenea finalitate a omului. Acestui
ţel ultim – voinţa bună – trebuie să i se subordoneze toate celelalte interese particulare
decât numai voinţa bună şi această voinţă bună restricţionează tot restul, din această cauză fiind ea
bună fără restricţie. Imperativul care impune ceva prin voinţa bună poate astfel să poruncească.
Nici măcar fericirea nu e deloc bună într-o voinţă rea. Dacă un om fericit nu are o voinţă bună, el
râde de cel nenorocit şi nu face nimic pentru a-l ajuta. Voinţa bună este bună fără restricţie pentru
că ea reprezintă, peste tot, restricţia. Imperativul categoric ne face cunoscute regulile unei voinţe
bune” (IM. KANT, Lectures on ethics, (LE), Cambridge University Press, 1997, textul lui
Mrongovius, p. 231).
4
N. POTTER, The Argument of Kant's Groundwork, p. 37.
5
„Nimeni nu a pus încă la îndoială justeţea principiului că despre anumite obiecte ale naturii
(fiinţe organizate) şi despre posibilitatea lor trebuie să judecăm în funcţie de conceptul cauzelor
finale. … În virtutea acestui principiu obiectiv, naturii i-ar reveni, în afara propriului ei mecanism
(potrivit simplelor legi ale mişcării), şi un alt tip de cauzalitate, adică acela al cauzelor finale, faţă de
care legile în discuţie (ale forţelor motrice) ar fi doar cauze intermediare” (IM. KANT, Critica
facultăţii de judecare, (Cfj), Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1981, p. 284).
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ale omului, inclusiv fericirea, ca unei condiţii „supreme” (I, 6). Altfel nu s-ar explica
existenţa acestei facultăţi supreme capabilă să determine voinţa – raţiunea practică.
O asemenea voinţă (bună) se poate să nu fie unicul şi întregul bine, dar ea trebuie să fie
binele suprem şi condiţia oricărui altuia, chiar a oricărei aspiraţii spre fericire. ... Pentru
aceasta fiind neapărat nevoie de raţiune, căci şi aici, ca peste tot, natura procedează în
distribuirea predispoziţiilor potrivit anumitor scopuri. (I, 7)

În concluzie, teza (1) este destul de amplu argumentată de către Kant,
chiar dacă nu întotdeauna cu suficientă claritate. Dat fiind că voinţa este cauza
acţiunilor, rezultă că voinţa bună (voinţa determinată de legile morale) este
cauza acţiunilor bune, adică morale (căci binele necondiţionat şi suprem este
binele moral – I, 16). În această abordare, acţiunea morală este un bine condiţionat:
(2) Voinţa bună este sursa valorii morale a acţiunii (I, 3, 16).
Voinţa bună este temeiul sau condiţia motivului moral, un motiv a priori.
Altfel, acţiunile pot fi influenţate, chiar cauzate, şi de alţi factori, de „mobiluri”
a posteriori: dorinţe, înclinaţii, scopuri contingente.
Paragrafele I, 8-13 aduc precizări suplimentare conceptului de „voinţă
bună” cu ajutorul conceptului comun de „datorie”, şi el nedefinit încă:
(3) O acţiune făcută din motivul moral (cauzată de voinţa bună) şi
nu din înclinaţie – deci o acţiune care are o valoare morală – se
numeşte acţiune făcută „din datorie” (I, 10).
Kant aduce în discuţie acum un alt concept al conştiinţei morale comune,
conceptul de „datorie morală”. El consideră că acesta îl „conţine” pe cel de
„voinţă bună” (I, 8), în sensul evident că ideea de „datorie” presupune
definiţional conceptul de voinţă bună a unei fiinţe imperfecte, o voinţă afectată
de înclinaţii, care e bună tocmai pentru că rezistă acestora atâta vreme cât e
constrânsă de principiile conştiinţei morale raţionale. „Datoria” este
constrângerea resimţită de o voinţă imperfectă, adică „supusă anumitor limitări
şi obstacole subiective”, de a acţiona din respect pentru legea morală şoptită de
vocea conştiinţei. Atunci când o acţiune e făcută din datorie, ea e făcută din
voinţa bună a unei fiinţe finite şi e determinată de un „principiu formal a
priori”; când acţiunea e făcută doar conformă datoriei, ea e făcută din alte
motive decât voinţa bună, din „motive a posteriori”6 sau înclinaţii, iar
constrângerea vine astfel din exterior (plăcerea de a avea un anumit bun, frica
6
Deşi în II, 46 Kant impune folosirea termenului „motiv” numai pentru „datorii” ca temeiuri
obiective ale voinţei, în Pref. 10, el vorbeşte de „motive empirice” sau a posteriori – e drept, cu
referire la filosofia morală populară.
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de pedeapsă etc.), nu din interior (ceea ce-ţi dictează conştiinţa). Conceptul de
„datorie” nu se aplică unor voinţe pur raţionale, sustrase oricăror înclinaţii, ci
numai „voinţei bune ... supuse anumitor limitări şi obstacole subiective” (I, 8). Din
punctul de vedere al relaţiei de determinare practică, însă, se poate spune invers:
că „datoria ... este condiţia unei voinţe bune în sine” (perspectiva sintetică) (I, 19).
Cauza efectivă a unei acţiuni pentru cazul unui agent raţional finit este un
anume principiu subiectiv care determină voinţa la acţiune într-un fel
determinat, numit de Kant „maximă”. În cazul datoriilor morale, Kant discută
determinarea acţiunii numai în termeni de maxime, nu direct în termeni de
acţiuni: maximele sunt principii subiective de acţiune pe care agentul le alege
liber şi care sunt urmate de acţiunea exterioară căreia îi sunt cauză. Aşa cum am
mai spus, pentru Kant „moralitatea” unei acţiuni nu rezidă într-o simplă
coincidenţă exterioară, contingentă, cu o obligaţie, cu o datorie provenită dintr-o
sursă străină; el numeşte această congruenţă aleatoare „legalitate”. Rezultă de
aici că nu avem a căuta ceea ce e moral pe planul regulilor exterioare sau al
acţiunilor concrete observabile ce se află în concordanţă sau în discordanţă cu
aceste reguli. Spre deosebire de „legalitate”, „moralitatea” unei acţiuni nu
trebuie căutată în acţiunea însăşi, nici în regula exterioară ori în autorul ei (e.g.
Dumnezeu), ci în voinţa bună care cauzează acţiunea, mai exact în principiul
care o determină, în maxima sa7. Noi suntem responsabili de actele noastre în
sensul că suntem responsabili de adoptarea unor anumite maxime care cauzează
respectivele acte şi tocmai de aceea testul moralităţii va fi aplicat de Kant nu la
acţiuni, ci la intenţiile principale ale acţiunilor, la maxime. Dacă maxima e
morală, atunci şi acţiunea e morală:
(4) Valoarea morală a unei acţiuni este o calitate a maximei sale (I, 14).
Această teză rezultă din (2) şi din precizarea că în cazul acţiunilor morale
maxima e cea raportată la lege şi nu acţiunea însăşi8. În Metafizica moravurilor,
Kant e mai explicit pe această temă: „Simplul acord sau dezacord al unei acţiuni
cu legea, neluând în considerare mobilurile sale, se numeşte legalitate (legitate),
iar acela în care ideea de datorie rezultată din lege este totodată mobilul acţiunii,
se numeşte moralitate a acţiunii” (MM, 77). În cazul dreptului, putem evalua o
7

O. HÖFFE, Introduction à la philosophie pratique de Kant, Vrin 1993, p. 70.
„Nu acţiunea (exterioară) constituie moralitatea, ci intenţia care mă animă atunci când o
execut” (IM. KANT, Leçons d'éthique, Librairie Générale Française, 1997, p. 100). În prelegerile
de etică din 1785, Kant se exprimă astfel: „Etica are a face cu acţiunile care sunt făcute din
datorie şi este astfel aplicabilă la toate datoriile; în timp ce dreptul se ocupă de acţiunile
exterioare. În problemele privitoare la ce e corect, mă uit numai la acţiune şi aceasta din urmă e
corectă dacă ea este conformă legii; dar în etică mă uit numai la temeiurile motivaţionale ale
acţiunilor. Acţiunile juridice pot fi de asemenea privite dintr-un punct de vedere etic atunci când
ele sunt înfăptuite din dispoziţii morale. Dacă fac ceva privind cu un ochi la legea coercitivă,
atunci acţiunea mea are într-adevăr legalitate, dar nu moralitate” (LE, Mrong., 239).
8
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acţiune prin compararea ei cu o regulă juridică exterioară şi să-i proclamăm
legalitatea. În cazul moral, voinţa însăşi şi principiile ei determinante subiective
(maximele) trebuie comparate cu legea obiectivă (dată tot de voinţa raţională) şi
astfel stabilită moralitatea maximei, indirect a acţiunii cauzate de ea (cf. 2).
Acum, acţiunile făcute din datorie sunt, conform (3), acţiuni care fac
abstracţie – în ce priveşte intenţia lor – de scopurile contingente. În terminologia
kantiană, voinţa nu e determinată în acest caz de maxime materiale (Voi face X
pentru a realiza scopul Y) în care „mobilul” acţiunii (Triebfeder)9 este scopul
subiectiv: „Astfel, valoarea morală a acţiunii nu rezidă în efectul ce se aşteaptă
de la ea şi deci nici în vreun principiu al acţiunii care are nevoie să îşi
împrumute motivul de la acest efect scontat” (I, 16). Ea e determinată de o
maximă de un tip special, anume de „principiul actului volitiv conform căruia are
loc acţiunea, indiferent de orice obiecte ale capacităţii de a dori” (I, 14). Aceasta
este numai forma unei maxime materiale (Voi face X) – să o numim maximă
formală sau „motiv subiectiv”. Acestea fiind zise, putem reformula şi cea de-a
„doua propoziţie” a lui Kant astfel:
(5) Valoarea morală a unei acţiuni făcute din datorie derivă nu din
scopurile pe care acţiunea le vizează, ci din maxima sa formală,
care e „principiul formal al actului volitiv”(I, 14).
Aşadar, o acţiune făcută din datorie e o acţiune cauzată subiectiv de o
maximă formală, căci e indiferentă la scopurile vizate de agent sau la dorinţele
particulare ale sale. O acţiune făcută din datorie e, prin urmare, cauzată de o
voinţă raţională finită determinată de o maximă subiectivă pe care nu am adoptat-o
pentru a ne satisface dorinţele, ci am adoptat-o în mod raţional, numai pentru
forma ei. „O acţiune întreprinsă din datorie trebuie să lase complet la o parte
influenţa înclinaţiei şi odată cu ea orice obiect al voinţei, (deci) nu mai rămâne
nimic ce ar putea determina voinţa decât … din punct de vedere subiectiv …
9

Pentru Kant există două tipuri de „temeiuri” care pot motiva o voinţă raţională. O voinţă
raţională, spre deosebire de o voinţă animală, nu se spune că e afectată de „impulsurile” (Antrieb)
senzoriale, ci de „mobiluri” (Triebfeder) – „temeiul subiectiv al dorinţei” unui lucru care e privit ca
scop al acţiunii. Mobilul unei acţiuni e acel lucru pe care îl doresc şi pe care urmăresc să-l produc
prin acţiune (scopul acţiunii). Mobilurile pot determina voinţa raţională numai în măsura în care
sunt încorporate în maxima materială a unei persoane ca „scopuri subiective” (II, 46). Numai
fiinţele raţionale sunt ghidate de scopuri. Pe de altă parte, „motivul” e „temeiul obiectiv al actului volitiv”,
adică un „scop obiectiv” dat numai de raţiune şi valabil pentru toate fiinţele raţionale (II, 46). Kant
nu e însă riguros în utilizarea acestor termeni: el vorbeşte şi de „motive empirice”, pe lângă cele
„a priori” (Pref. 10); şi, în lucrări ulterioare, acceptă mobiluri ale raţiunii pure, nu numai mobiluri
empirice. “Mobilul” este în genere “orice e prezentat voinţei ca un posibil temei pe baza căruia ea
ar alege să acţioneze. ... În Întemeiere, totuşi, sensul formulei pare a fi restricţionat doar la
temeiurile subiective de determinare şi li se aplică fie că ele determină efectiv (în mod subiectiv)
voinţa, fie că nu” (A. WOOD, Kant’s Ethical Thought, Cambridge University Press, 1999, p. 361).

7

ÎNTEMEIEREA METAFIZICII MORAVURILOR: RECONSTRUCŢIA ARGUMENTULUI DIN SECŢIUNEA I

19

maxima (formală)”, care nu e decât reprezentarea subiectivă a unei legi obiective
(I, 15). Aceasta nu înseamnă, aşa cum vom vedea mai târziu, că evaluarea morală
a unei maxime materiale nu se poate face, ba chiar e indicat să se facă, şi după
materia ei, după scop. Dar sub aspect formal, care e aspectul primordial într-un
demers care vrea să evite căderea într-o etică empirică, forma maximei e la rându-i
primordială. Aceasta nu înseamnă că orice maximă formală e neapărat morală. Putem
gândi numeroase maxime formale ale acţiunii care sunt, în mod evident, imorale:
e.g. din maxima materială „Voi ucide persoane pentru a scăpa omenirea de
terorism” pot obţine maxima formală „Voi ucide persoane”. Această maximă e
contrară unei datorii morale recunoscute care îţi cere să nu ucizi. Prin urmare, a acţiona
conform unei maxime formale nu înseamnă ipso facto a acţiona moral. Numai
unele maxime formale sunt morale (tot aşa cum numai unele maxime materiale
sunt morale). Problema lui Kant este să le identifice pe acestea. Trebuie să existe
în raţiunea practică (în voinţa noastră raţională) un principiu formal mai general
care să poată selecta maximele într-adevăr morale – după forma şi după materia
lor. Soluţia lui Kant ar putea fi sintetizată astfel: voinţa poate fi determinată
subiectiv din exterior de scopuri contingente prin intermediul maximelor
materiale care conţin acele scopuri. Maximele materiale sunt reprezentările
subiective ale unor scopuri externe („mobiluri”) şi un imbold pentru voinţă de a face
ceea ce e necesar pentru a atinge scopul. Dacă însă am imagina o situaţie-limită în care
să facem totală abstracţie de scopurile exterioare determinante, atunci voinţa ar rămâne
să fie determinată subiectiv numai de maxime formale, care sunt reprezentările
subiective ale legilor morale obiective concrete10. Acesta e cazul-limită în care
voinţa e determinată numai de principiile raţiunii practice, nu de înclinaţii, prin
urmare e cazul în care ea se auto-determină moral. Reprezentarea subiectivă a unei
legi obiective oarecare Li într-o voinţă complet sustrasă influenţelor externe este maxima
formală Mi iar principiul fundamental după care o voinţă bună se auto-determină
în acest caz particular este „respectul pur” pentru legea practică Li (I, 15).
Dacă generalizăm acum acest caz pentru orice voinţă raţională şi orice
lege practică, putem spune că o voinţă bună în genere e guvernată de maxima
subiectivă generică a respectului pur pentru lege în genere – sau, ceea ce e
acelaşi lucru, de maxima generică a „conformităţii universale a acţiunii cu legea
în genere” (I, 17) sau, ceea ce e echivalent, de maxima generică a
universalizabilităţii maximelor materiale. „Meta-legea” obiectivă ce corespunde
acestei meta-maxime subiective este chiar „principiul ultim al moralităţii”:
Eu nu trebuie niciodată să mă port decât astfel încât să pot voi de asemenea ca
maxima mea să devină lege universală. (I, 17)
10
„Ceea ce recunosc nemijlocit ca lege pentru mine, recunosc cu respect, care înseamnă doar
conştiinţa subordonării voinţei mele unei legi fără mijlocirea altor influenţe asupra simţului meu”
(I, 16n). În cazul acţiunii morale, nimic nu determină voinţa decât, „legea (din punct de vedere
obiectiv) şi respectul pur pentru această lege practică (din punct de vedere subiectiv), deci
maxima (formală – V.M.) de a mă supune acestei legi chiar împotriva tuturor înclinaţiilor” (I, 15).
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El ar putea fi reformulat astfel:
(6) Principiul formal al voinţei bune a unei fiinţe raţionale finite,
principiu care guvernează maximele numai în virtutea formei lor,
este cerinţa constrângătoare ca respectivele maxime să poată fi
voite totodată ca legi universale.
O maximă materială, m, şi implicit acţiunea cauzată de ea, este morală
dacă poate fi universalizată. Acest principiu abstract nu e decât o primă
reformulare filosofică a unor intuiţii vagi ale simţului comun privitoare la ce e
moral: e moral să te întrebi înainte de a face ceva – oare ce s-ar întâmpla dacă
toţi ar face la fel (Regula de aur)? (I, 18).
Prin urmare, a acţiona din datorie înseamnă a acţiona conform acelei
maxime formale care poate fi voită ca lege universală. Pentru că voinţa bună
este cauza acţiunilor făcute din datorie, voinţa bună va fi la rându-i determinată
numai de maxime formale care pot fi voite ca legi universale. Acesta este
principiul distingerii maximelor formale morale. Aşadar, ajungem, în final, la o
posibilă definiţie a „voinţei bune”:
(7) Voinţa bună este voinţa care cauzează întotdeauna acţiuni în
condiţiile în care e determinată subiectiv de maxime formale care
pot fi voite în acelaşi timp ca maxime ale tuturor agenţilor raţionali,
i.e. ca legi universale11.
Degajarea la nivelul reflecţiei filosofice comune, „populare”, a principiului
suprem al moralităţii a fost obiectivul principal al lui Kant în Secţiunea I. Acest
principiu există deja, spune el, chiar dacă nu în această formă explicită şi abstractă, în
conştiinţa morală comună (I, 20). Ceea ce am făcut noi aici nu a fost decât să-i conferim
o primă explicitare, mai abstractă şi mai exactă. Şi cum la nivelul conştiinţei morale
comune, ca şi la acela al filosofiei morale populare, acest principiu – recunoscut în
diferite forme – este adesea, dacă nu întotdeauna, contrazis prin argumente sofistice
pentru a-l adapta înclinaţiilor şi intereselor conjuncturale care domină fiinţa umană, e
nevoie să încercăm să-i salvăm „puritatea şi rigoarea” (I, 21), cu alte cuvinte
necesitatea ce trebuie să-l caracterizeze, încercând să-l formulăm ca principiu al unei
filosofii morale pure. Este ceea ce va încerca autorul să facă în Secţiunea II.

11
„Numai voinţa care determină sub regula valabilităţii universale a regulilor sale este o
voinţă absolut bună. Numai o voinţă care voieşte acţiunile nu în altfel decât astfel încât să nu intre în
conflict cu valabilitatea universală a unei reguli, acţionează moralmente corect” (LE, Mrong., 231).

RELEVANŢA DINAMICII PROBLEMEI FUNDAMENTALE
A RAŢIUNII PURE
CRISTIAN D. HATU

Două motive stau la baza analizei în cadrul acestui articol a p r o b l e m e i
f u n d a m e n t a l e a f i l o s o f i e i t r a n s c e n d e n t a l e . Primul este de a vedea
în ce măsură poate fi aceasta legată de o altă problemă; şi anume, cât de mult a
fost influenţat Kant în construirea filosofiei transcendentale de ceea ce s-a
întamplat în cadrul „ştiinţei naturii” din vremea respectivă. Dincolo de
conexiunile care au fost deja stabilite şi, în general, recunoscute de cei care se
ocupă cu studiul părţii teoretice a operei lui Kant, voi încerca să aflu ce alte
legături pot fi stabilite între interesul acestuia pentru ştiinţa naturii din acea
vreme şi însuşi nucleul operei sale critice – filosofia transcendentală – aşa cum apare
în Critica raţiunii pure (CRP) şi Prolegomene. Al doilea motiv este acela că introducerea
p r o b l e m e i g e n e r a l e a r a ţ i u n i i p u r e , care nu este decât o redenumire
a p r o b l e m e i f u n d a m e n t a l e a f i l o s o f i e i t r a n s c e n d e n t a l e 1 din
Prolegomene şi a chestiunilor conexe acestei probleme în noua ediţie a CRP
(cum ar fi ponderea acordată aici metodei analitice), reprezintă una din cele
două schimbări majore din a doua ediţie a CRP2.
Voi analiza în ce măsură metoda utilizată de Kant în cele două opere se poate
lega de felul cum vedea Newton problema metodei. Mai exact, anticipând unele
concluzii la care voi ajunge pe parcursul dezvoltării argumentelor, Kant preia de la
Newton trei elemente care ar ţine de viziunea asupra metodologiei a celui din urmă:
(i) necesitatea de a utiliza atât metoda analitică, cât şi cea sintetică în
cadrul demersurilor necesare construirii filosofiei transcendentale;
(ii) creşterea importanţei metodei analitice atunci când avem de-a face cu
o cercetare (mai complexă), lucru care este valabil în cazul analizei condiţiilor
de posibilitate ale judecăţilor sintetice a priori;
(iii) sensul dat de Kant metodei analitice este, în mare măsură, preluat de
la Newton; adică, la Newton regăsim metoda experimentală ca tip de analiză,
1

Asupra acestor probleme se opreşte şi profesorul ILIE PÂRVU, în Posibilitatea experienţei.
O reconstrucţie teroetică a Criticii raţiunii pure, pp. 275-288.
2
Cealaltă modificare majoră este introducerea „principiului priorităţii simţului extern”, care
este o prelungire a accentuării în ediţia a doua a principiului că percepţia este criteriul realităţii.
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care nu este decât o continuare a ideii de analiză ca analiză de figuri sau ca
anliză de configuraţii geometrice.
Voi prezenta cele două opere teoretice în ordinea scrierii lor,
demonstrând, pe parcurs, elementele despre care am vorbit.
Trecând la analiza acestor opere ale lui Kant, putem spune că încă din
ediţia I a CRP regăsim unele elemente care anticipează într-un fel „problema
fundamentală a filosofiei transcendentale”, aşa cum a fost ea formulată şi tratată
începând cu Prolegomenele. Astfel, în Arhitectonica raţiunii pure, unde sunt
analizate atributele ştiinţificităţii, Kant vorbeşte de „Ideea unei ştiinţe a
metafizicii”. Întâlnim aici, oarecum şi în prelungirea cercetării făcute în
Disciplina raţiunii pure, în folosirea ei dogmatică (cele afirmate în acest capitol
fiind, în bună parte, o reluare a unor cercetării făcute în perioda precritică), o
analiză comparativă a metafizicii cu matematica şi ştiinţa naturii.
Deşi vorbeşte despre judecăţile sintetice a priori şi în prima ediţie a CRP,
K. Pollok susţine că în cei doi ani scurşi între apariţia primei ediţii a CRP şi
publicarea Prolegomenelor, „reflecţiile lui Kant despre judecăţile sintetice a
priori au atins o cu totul altă dimensiune”3. Mai exact, numai începând cu
Prolegomenele reflecţiile despre acestea devin un scop; mai precis, ele se
transformă în „centrul gravitaţional al metafizicii kantiene”4. Kant pune astfel
sub exigenţele ştiinţificităţii, spune Pollok, nu doar ştiinţele naturii, ci şi
metafizica, ducând în acest fel la bun sfârşit proiectul propus de Bacon5.

1. Prolegomene
În Prolegomene distingem mai multe etape în formularea, denumirea şi
abordarea problemei fundamentale a filosofiei transcendentale. Astfel, în § 4,
Kant formulează î n t r e b a r e a g e n e r a l ă a P r o l e g o m e n e l o r : c u m
e s t e m e t a f i z i c a î n g e n e r e p o s i b i l ă ? – întrebare care nu este lipsită de
sens, atâta vreme cât, în acel moment, metafizica nu era o realitate6. O primă
concluzie importantă a lui Kant este că metafizica „are de-a face cu judecăţi
sintetice a priori”7. În această carte, răspunsul la întrebare se obţine „arătându-se
mai degrabă ce este de făcut pentru a aduce la viaţă o ştiinţă decât să se

3

În Introducerea pe care a făcut-o la ediţia Felix Meiner a Prolegomenelor, pp. xi, xii.
Op. cit., pp. xi-xii.
5
K. POLLOK, Introducerea la I. KANT, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik,
die als Wissenschaft wird auftreten können, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 2001, p. xii.
6
Folosesc în paranteze paginaţia din traducerea românească a Prolegomenelor, realizată de
prof. M. Flonta, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987, p. 67.
7
Op. cit., p. 65.
4
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înfăţişeze acea ştiinţă”8. Prin acest tip de demers, care pregăteşte metafizica
viitoare, are deci loc o cercetare, iar metoda utilizată este cea analitică
În definiţia pe care o dă metodei analitice, Kant afirmă că, în cadrul ei,
„ne sprijinim pe ceva sigur urcând apoi cu încredere spre sursele pe care nu le
cunoaştem încă. Descoperirea lor nu ne va explica numai ceea ce ştim, ci ne va
înfăţişa totodată şi un întreg domeniu de cunoştinţe care provin toate din
aceleaşi surse…”9.
Această procedură se împarte la Kant în trei etape, pe care autorul le reia,
adăugând de fiecare dată altceva, de mai multe ori, la începutul
Prolegomenelor. La sfârşitul § 4 – primul dintre aceste locuri – Kant pleacă de
la cunoaşterea sigură a faptului că avem judecăţi sintetice a priori. Această
cunoaştere, afirmă Kant, este reală şi o regăsim în matematica pură şi în fizica
pură. De aceea, referitor la aceste cunoştinţe nu ne mai întrebăm dacă sunt
posibile, ci vom trece la etapa a doua, în care ne vom pune întrebarea: c u m
s u n t e l e p o s i b i l e ? – ceea ce echivalează cu cercetarea temeiului
posibilităţii acestor cunoştinţe (cum spune în a doua reluare)10. În ultima etapă,
după ce vom fi determinat principiul posibilităţii acestor cunoştinţe date, se va
putea „deduce principiul posibilităţii tuturor celorlalte”11. De fapt, Kant trebuie
să universalizeze concluziile trase din nişte cogniţii particulare. În ultima
reluare, elementele adăugate sunt cele mai semnificative; astfel, referitor la
prima etapă, Kant adaugă aici că doar în cele două ştiinţe regăsim „cunoştinţe
dobândite prin raţiunea pură”, pentru că „numai acestea pot prezenta obiectele
în intuiţie”12. Pe de altă parte, demersul analitic, spune Kant, „simplifică foarte
mult lucrurile, căci nu este vorba de a aplica unele consideraţii generale
faptelor, ci de a porni de la fapte în loc ca acestea să fie deduse pe de-antregul, in abstracto, din concepte, prin metoda sintetică”13. În acest pasaj, Kant
pare a prefera metoda analitică celei sintetice. Se poate face aici o primă
observaţie interesantă: atât susţinerea necesităţii de a utiliza ambele metode, cât
şi preferinţa pentru cea analitică le regăsim la Newton.
Continuând cu investigarea Prolegomenelor, constatăm că în §5, al cărui
titlu este: „Întrebare generală: cum este posibilă cunoaşterea prin raţiune pură?”,
Kant începe prin a stipula că există cu certitudine propoziţii sintetice a priori14.
Dacă aceste judecăţi sintetice a priori reprezintă cunoaştere prin raţiune pură,
atunci întrebarea din titlu se transformă în: c u m s u n t p o s i b i l e
j u d e c ă ţ i l e s i n t e t i c e a p r i o r i ? – pe care Kant o numeşte p r o b l e m a
8

Ibidem, p. 68.
Ibidem, p. 69.
10
Ibidem, p. 70.
11
Ibidem, p. 69.
12
Ibidem, p. 74.
13
Idem.
14
Ibidem, p. 70.
9
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s a u î n t r e b a r e a p r i n c i p a l ă a f i l o s o f i e i t r a n s c e n d e n t a l e . De ea,
spune autorul, depinde îndreptăţirea sau lipsa de îndreptăţire a metafizicii.
Tocmai răspunsul la acestă problemă, care este însă „foarte anevoios de
obţinut”, încearcă să-l dea filosofia transcendentală „într-un mod sistematic şi
amănunţit”15, întemeind astfel posibilitatea metafizicii.
Dacă în prima parte a acestui paragraf Kant a pus problema la nivel
general, în cea de-a doua parte a lui, autorul explicitează lucrurile, arătând încă
o dată unde anume putem găsi judecăţi sintetice a priori. Ţinând cont că
asemenea judecăţi găsim în cele două ştiinţe deja amintite, atunci problema
principală, care aici este denumită p r o b l e m a f u n d a m e n t a l ă a
f i l o s o f i e i t r a n s c e n d e n t a l e , se va împărţi în patru întrebări: cum este
posibilă matematica pură?; cum este posibilă fizica pură?; cum este posibilă
metafizica în genere?; cum este metafizica posibilă ca ştiinţă?16. Ceea ce va face
Kant în restul cărţii nu este decât o încercare de a răspunde riguros la fiecare
dintre cele patru întrebări. Astfel, în §6-§13, Kant răspunde primei întrebări,
răspuns care va fi detaliat într-un alt context, iar în §14-§2517, răspunde la cea
de-a doua. În finalul paragrafului 5, Kant afirmă că dezlegarea acestor probleme
reprezintă conţinutul esenţial al criticii18, susţinere pe care o reconfirmă prin
inserarea acestor chestiuni în Introducerea la cea de-a doua ediţie a CRP. În
încheierea discuţiei privitoare la Prolegomene, este util de subliniat, pentru o
discuţie ulterioară, că atât formularea p r o b l e m e i f u n d a m e n t a l e a
f i l o s o f i e i t r a n s c e n d e n t a l e , devenită în CRP p r o b l e m a g e n e r a l ă a
r a ţ i u n i i p u r e , cât şi încercarea de a-i da un răspuns au loc acolo unde Kant
utilizează metoda analitică. Această metodă este, de fapt, mijlocul principal de
aflare a unui răspuns.
2. Ediţia a doua a Criticii raţiunii pure
2.1. P r e f a ţ ă
Începând analiza ediţiei a II-a a CRP, trebuie spus că I. Kant face nişte
afirmaţii interesante încă din Prefaţă. În privinţa fizicii, a cărei analiză are loc şi
aici după cea a matematicii, Kant constată că, prin modul cum şi-au construit
e x p e r i m e n t e l e , cercetătorii din acest domeniu au înţeles că raţiunea
sesizează doar ceea ce ea însăşi produce după planul ei, numai astfel ea
ajungând la legi necesare. Elementele de care au nevoie fizicienii sunt:
principiile (conform cărora fenomenele concordante pot dobândi valoare de
15

Ibidem, p. 74.
Ibidem, p. 75.
17
Conform lui POLLOK, în §26-§39, abordarea este sintetică.
18
Ibidem, p. 75.
16

5
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legi) şi experimentul (imaginat potrivit acestor principii). Acest experiment este
realizat pentru ca raţiunea să fie instruită de natură, dar „nu în calitate de şcolar,
căruia dascălul îi poate spune ce vrea, ci de judecător în exerciţiul funcţiunii,
care constrânge martorii să răspundă la întrebările pe care el le pune” (Bxiii).
Revoluţionarea modului său de gândire s-a datorat tocmai acestei idei; şi anume,
că raţiunea trebuie să caute în natură, nu să-i atribuie fictiv, ghidându-se după
ceea ce ea însăşi pune în natură, după ceea ce vrea să înveţe de la aceasta, dar
„despre care n-ar putea şti nimic doar prin sine” (Bxiv). În acest fel, fizica a fost
adusă „pe drumul sigur al ştiinţei”.
Pentru a putea revoluţiona în acelaşi mod metafizica, trebuie folosit şi
aici experimentul. Dar în metafizică avem de-a face nu cu obiecte, ca în ştiinţa
naturii, ci cu principii şi concepte pe care le cunoaştem a priori (Bxviiin). De
aceea, Kant se vede obligat să folosescă în cadrul filosofiei transcendentale ceea
ce s-ar putea numi „e x p e r i m e n t t r a n s c e n d e n t a l ”. Ar trebui ca şi în
metafizică să aibă loc o modificare majoră a modului de gândire. Soluţia ar fi să
presupunem că „lucrurile trebuie să se orienteze după cunoaşterea noastră, ceea
ce concordă … cu posibilitatea dorită a unei cunoaşteri a lor a priori” (Bxvi).
Aici este locul unde Kant trimite din nou la cele petrecute în ştiinţa naturii,
inserând binecunoscuta paralelă cu „revoluţia copernicană”. Astfel, spune el,
dacă obiectul simţurilor se orientează după natura capacităţii noastre de intuire,
atunci este posibil să ştim ceva a priori despre acest obiect. La fel în privinţa
conceptelor. Dar pentru ca aceste intuiţii să devină cunoaşteri, trebuie să le
raportez ca reprezentări la ceva ca obiect şi să-l determin prin ele. Trebuie
admis, continuă Kant, că „obiectele sunt cele care se orientează după aceste
concepte”, şi nu invers (Bxvii). Experienţa este un „mod de cunoaştere care
reclamă consensul intelectului, a cărui regulă trebuie s-o pun în mine înainte ca
lucrurile să-mi fie date”, adică a priori. Regula în discuţie, susţine Kant, se
exprimă în concepte a priori, după ele trebuind să se orienteze în mod necesar
toate obiectele experienţei şi cu ele trebuind să concorde (B xvii-xviii). Noi
cunoaştem despre lucruri a priori numai ceea ce noi înşine punem în ele, în
aceasta constând „n o u a m e t o d ă a m o d u l u i d e g â n d i r e ”. Aici Kant
trimite la nota de subsol, în care arată că această metodă este „î m p r u m u t a t ă
d e l a c e r c e t ă t o r i i n a t u r i i ”.
Înainte de a detalia puţin lucrurile privitoare la „noua metodă a modului
de gândire”, trebuie precizat că „revoluţionarea totală” a procedurii „de până
acum a metafizicii ..., urmând exemplul geometrilor şi cercetătorilor naturii”,
reprezintă „s a r c i n a acestei Critici a raţiunii pure speculative”, această carte
fiind un „tratat despre metodă” (Bxxii). Dar cum se va proceda în mod concret
aici după aplicarea acestei „noi metode”? Se vor „căuta elemente ale raţiunii
pure în ceea ce admite confirmare sau respingere prin experiment” (Bxviii).
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Între elementele ce vor fi supuse acestei proceduri, explicitează Siegfried19,
sunt: formele intuiţiei, categoriile şi principiile raţiunii pure, adică înseşi
elementele de bază ale filosofiei transcendentale. Mai precis, reformulând după
Siegfried20, dacă acceptând unele elemente, raţiunea ajunge în conflict cu sine
însăşi, atunci ele trebuie respinse. Dacă, dimpotrivă, nu se ajunge la acest
conflict, atunci elementele respective trebuie acceptate, trebuind apoi ca ele să
fie legitimate şi justificate. În afară de exemplul dat de Kant în nota de la Bxviii,
regăsim exemple şi în notele de la Bxx, Bxxvii şi în Prolegomene21.
Mutând discuţia la alt nivel, ceea ce este cu adevărat revoluţionar în CRP,
spune Siegfried, ar fi faptul că „propoziţiile raţiunii pure” pot şi trebuie să fie
„testate experimental”, exact ca acele empirice din cadrul ştiinţei22. Aceasta
înseamnă două lucruri: mai întâi, conceptele şi principiile trebuie să fie utile şi
indispensabile în construirea unei concepţii coerente şi satisfăcătoare din punct
de vedere raţional despre posibilitatea experienţei obiectelor23, mai apoi, trebuie
demonstrat că aceste concepte şi principii „îşi pot face treaba” (adică să facă
inteligibilă experienţa obiectelor) şi că fără ele am fi în pierdere, raţionamentele
noastre conducându-ne la contradicţii ireconciliabile. De aceea, precizează
Siegfried, în plus faţă de o „analitică transcendentală”, avem nevoie şi de o
„dialectică transcendentală”24.
Înainte de a merge mai departe, trebuie făcute câteva precizări referitoare
la felul cum stăteau lucrurile, din punct de vedere metodologic, în zona
ştiinţelor, în perioada prekantiană. Până la Newton, metodei analitice i s-a dat
un sens preponderent direcţional; astfel, în cadrul metodei analitice, în opoziţie
cu cea sintetică, se merge de la întreg la părţile sale, de la individual la general,
de la particular la general sau de la consecinţe la principii25. Dacă am utiliza o
terminologie epistemologică, ţinând cont de modalitatea aristotelică de a defini
ştiinţa, atunci traseul metodei analitice poate fi descris ca mergând de la idei
complexe către componentele lor mai elementare sau de la propoziţii la
„primele temeiuri”26. Galilei vorbea şi el de necesitatea de a utiliza cele două
metode, folosind însă altă terminologie – „metoda rezoluţiei şi compoziţiei”.
Newton utilizează metoda analizei ca metodă experimentală. Această metodă
experimentală ca tip de analiză nu este altceva „decât o continuare a ideii de
analiză ca analiză de figuri sau ca analiză de configuraţii geometrice”, cum o
19
În H. SIEGFRIED, „Transcendental Experiments”, în Proceedings: Sixth International
Kant Congress, 1985, p. 342.
20
Op. cit. p. 342
21
Prolegomene, pp. 87-95.
22
SIEGFRIED, Op. cit., p. 344.
23
Idem.
24
Ibidem, p. 345.
25
DE JONG, „How is Metaphysics as a Science possible? Kant on the Distinction between
Philosophical and Mathematical Method”, in Review of Metaphysics 49, December 1995, p. 242.
26
Ibidem, p. 244.
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spune în Optică27. Kant susţinea, spune De Jong, că filosfia trebuie să urmeze
metoda lui Newton sau a ştiinţei empirice a naturii28. Dar ce înseamnă ideea de
analiză ca analiză de figuri? În primul rând, trebuie specificat că analiza de
figuri sau de configuraţii geometrice constă într-un „studiu sistematic al
interdependenţei obiectelor geometrice aflate într-o anumită configuraţie”29.
Acest studiu are în vedere atât factorii cunoscuţi (controlabili), cât şi cei
necunoscuţi în prima fază (necontrolabili). Citându-l pe Hintikka, se poate
spune că Newton analizează o situaţie experimentală la fel cum Pappus analiza
o figură pentru a stabili relaţiile dintre părţile sale. Rezultă că avem de-a face
aici cu un concept de analiză care diferă în mod clar de cel care are în vedere
analiza conexiunilor deductive. Sintetizând, se poate spune că odată cu Newton
se realizează trecerea de la interpretarea direcţională a analizei la cea
constructivă, această trecere fiind asociată de Hintikka cu revigorarea analizei
ca un important instrument metodologic30.
Ţinând cont şi de cele afirmate mai sus, putem face aici o a doua
observaţie importantă: I. Kant preia şi utilizează metoda analitică în accepţia sa
newtoniană.

2.2. I n t r o d u c e r e
Vor fi analizate aici în primul rând secţiunile V si VI, ce înlocuiesc în
ediţia a II-a un text care nu făcea decât să prezinte importanţa pentru filosofie a
descoperirii posibilităţii judecăţilor sintetice a priori.
În primul rând, trebuie spus că cele două secţiuni preiau abordarea din
primele paragrafe ale Prolegomenelor, care este una analitică. Pe scurt, dacă
existenţa judecăţilor sintetice a priori într-un domeniu îi conferă acestuia un
caracter de ştiinţificitate, cum se întâmplă în matematică sau ştiinţa naturii,
atunci şi în filosofie ar trebui să avem astfel de judecăţi dacă dorim ca ea să
devină o ştiinţă (B52, 54). De aceea, în secţiunea VI, Kant introduce
p r o b l e m a g e n e r a l ă a r a t i u n i i p u r e : cum sunt posibile judecatile
sintetice a priori? – una şi aceeaşi cu p r o b l e m a f u n d a m e n t a l ă a
f i l o s f i e i t r a n s c e n d e n t a l e din Prolegomene – la ea încercând autorul să
răspundă în decursul CRP. În ultima parte a secţiunii VI, Kant, preluând
strategia din Prolegomene, afirmă că în soluţionarea p r o b l e m e i g e n e r a l e
a r a ţ i u n i i p u r e sunt incluse şi răspunsurile la cele patru întrebări
subiacente: cum e posibilă matematica pură?, cum e posibilă fizica pură?, cum
27
HINTIKKA and U. REMES, „The Method of Analysis, Its Geometrical Origin and Its
General Significance”, in Boston Studies in the Philosophy of Science, vol XXV, 1974, p. 105.
28
DE JONG, op. cit., p. 249.
29
HINTIKKA, op. cit., p. 106.
30
Ibidem, p. 107.
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metafizica e posibilă ca dispoziţie naturală? şi cum metafizica e posibilă ca
ştiinţă? Întrebările sunt aceleaşi ca acele din Prolegomene, cu o excepţie:
întrebarea a treia. În CRP, această întrebare este una intermediară între felul
cum este formulată întrebarea în Prolegomene şi cea de-a patra întrebare – cum
metafizica este posibilă ca ştiinţă? Premisa de la care se pleacă în Introducere la
reformularea întrebării a treia este faptul că metafizica este reală, dar nu ca
ştiinţă, ci ca dispoziţie naturală31. Se mai pot face două precizări. Pe de-o parte,
este aici locul să facem cea de-a treia observaţie: rezolvarea p r o b l e m e i
g e n e r a l e a r a t i u n i i p u r e depinde în mare măsură şi de răspunsul dat
întrebării: Cum este posibilă fizica pură? Pe de altă parte, putem lega
reformularea celei de-a treia întrebări de prima notă de subsol din capitolul
„Cum este posibilă metafizica în genere?” din Prolegomene32, unde întâlnim
următoarea remarcă:
Dacă se poate spune despre o ştiinţă că este reală … de îndată ce este stabilit că
problemele ce ne conduc la ea sunt puse în faţa fiecăruia prin însăşi natura raţiunii
omeneşti …, atunci va trebui să spunem: metafizica este r e a l ă din punct de vedere
subiectiv (şi anume în chip necesar). Şi în acest caz ne vom întreba pe bună dreptate: cum
este ea p o s i b i l ă (din punct de vedere obiectiv)?

La începutul capitolului următor din Prolegomene – „Cum este
metafizica posibilă ca ştiinţă?” –, găsim: „Ca înclinaţie naturală a raţiunii,
metafizica este r e a l ă ”, neputându-se scoate din această formă a metafizicii
principiile necesare pentru a o transforma într-o ştiinţă autentică. Metafizica,
având caracteristicile unei ştiinţe, ţine încă de domeniul posibilului în acest
punct al cercetării, scopul întregului demers kantian fiind acela de a face
această ştiinţă reală. Kant spune explicit în mai multe rânduri în Prolegomene
că scopul ultim al metodei analitice este tocmai acesta. Mai exact, cercetăm din
domeniul realului ştiinţele deja existente şi recunoscute ca atare – matematica
pură şi fizica pură – pentru a afla ce anume le face posibile ca ştiinţe. Soluţia la
ultima problemă va sta la baza aflării răspunsului la întrebarea: cum este
metafizica posibilă ca ştiinţă? Reformulând, este vorba despre p o n d e r e a
mai mare acordată din acest moment domeniului realului ,
materializată aici prin r e l i e f a r e a i m p o r t a n ţ e i m e t o d e i a n a l i t i c e .
Ceea ce ne interesează în acest context din domeniul realului ar fi „faptele
raţiunii”, adică cele două ştiinţe deja constituite: matematica pură şi fizica pură.
Aceste două ştiinţe nu mai sunt doar nişte elemente ajutătoare în cadrul
demersului pe care-l întreprinde Kant, ci ele devin componente esenţiale în
încercarea de „a aduce şi metafizica pe drumul sigur al ştiinţei”.

31
32

Prolegomene, p. 56.
Ibidem, p. 129.
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În altă ordine de idei, în capitolul „Postulatele gândirii empirice în
genere” din CRP, Kant modifică în ediţia a II-a doar Postulatul cu privire la
cunoaşterea r e a l i t ă ţ i i lucrurilor, în sensul inserării la sfârşit a „Respingerii
idealismului”. Aici, Kant introduce „principiul priorităţii simţului extern”:
experienţa noastră internă nu este posibilă fără presupunerea experienţei externe
(B275), el fiind legat direct sau indirect de alte schimbări importante din ediţia a
doua. Kant afirmase în acest capitol încă din prima ediţie a CRP că „percepţia
reprezintă criteriul realităţii”. Termenii între care se mişcă aici Kant sunt
conceptele modale de posibil şi real.
Sintetizând şi încercând să găsim o unică explicaţie pentru cele două modificări
majore, putem spune că în ediţia a doua a CRP se observă o s c h i m b a r e a
r a p o r t u l u i î n t r e real şi posibil, primului acordându-i-se o mai mare
pondere. Ca să fim foarte exacţi, această turnură porneşte cu Prolegomenele,
putând fi găsită şi în Metaphysiche Anfangsgründe der Naturwissenschaft (MANW).
2.3. E s t e t i c a t r a n s c e n d e n t a l ă
În „Estetica transcendentală” există două noi paragrafe introduse în ediţia
a II-a care interesează în contextul acestei lucrări: §3 şi § 5.
Primul dintre ele este numit „Expunerea transcendentală a conceptului de
spaţiu”. În titlu apare un termen nou, pe care Kant îl defineşte încă de la început.
Astfel, o „expunere transcendentală” ar însemna explicarea unui concept
considerat ca un principiu, din care se poate concepe posibilitate altor cunoştinţe
sintetice a priori.
În acest paragraf, spre deosebire de §5, unde este analizată posibilitatea
teoriei generale a mişcării, Kant îşi propune să dea un răspuns la întrebarea cum
este posibilă geometria ca ştiinţă; adică, ţinând cont de cele spuse în
„Introducere”, cum este posibilă ea ca şi cunoaştere sintetică a priori? Este de
precizat aici că se pleacă de la un „fapt al raţiunii”; mai exact, ce trebuie să
fie reprezentarea de spaţiu pentru a putea fi determinate sintetic
şi a priori proprietăţile spaţiului ? Aceasta se întâmplă numai dacă,
răspunde Kant, pe de-o parte, reprezentarea de spaţiu ar fi în mod originar
intuiţie, pentru că din concepte nu rezultă judecăţi sintetice, iar, pe de altă parte,
dacă această intuiţie s-ar găsi în noi a priori (B41), aceasta pentru ca judecăţile
geometriei să fie şi apodictice33.
Următoarea întrebare pe care şi-o pune Kant este cum poate exista în
simţire o intuiţie externă care precede obiectele însele şi în care conceptul lor
poate fi determinat a priori? Aceasta se poate întâmpla numai pentru că,
răspunde autorul, intuiţia externă „îşi are sediul în subiect ca însuşire formală a
33

Vezi şi Introducere (B11).
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lui de a fi afectat de obiecte şi de a dobândi prin aceasta o reprezentare
nemijlocită despre ele, adică intuiţie, prin urmare ca formă a simţului extern în
genere.” (B41) Regăsim deja primele contururi a ceea ce s-a numit „idealismul
transcendental” kantian.
§5, denumit „Expunerea transcendentală a conceptului de timp”, este unul
foarte scurt. El poate fi considerat o completare la punctul 3 din §4 (A 31/B 47).
Cu scopul de a arăta cum anume este posibil ca în t e o r i a g e n e r a l ă a
m i ş c ă r i i să regăsim elementele unei ştiinţe (în contradicţie cu ceea ce scria la
A41/B58), adică să avem aici cunoştinţe sintetice a priori, Kant reanalizează
conceptul de timp. Pe baza reprezentării de timp, ca intuiţie (internă) a priori, se
construieşte conceptul de schimbare şi, cu el, cel de mişcare (ca schimbare de
loc) (B48). Luând timpul ca intuiţie (pură), nu concept, devine conceptibilă „la
unul şi acelaşi obiect posibilitatea unei schimbări, adică a unei legături de
predicate opuse contradictoriu”. Lucru care este posibil doar în timp, adică
succesiv, spune Kant în continuare34.
Sintetizând cele spuse despre §3 şi §5, putem afirma că în ambele
regăsim, într-o formă prescurtată, strucura argumentativă dintr-o bună parte a
capitolului al doilea (§6-§12) din Prolegomene – cum este posibilă matematica
pură? –, unde Kant a urmat metoda analitică.
În §7 al acestui capitol din Prolegomene, un prim răspuns pe care îl dă
Kant întrebării: cum este posibilă matematica pură? este cel potrivit căruia la
baza matematicii stau intuiţiile pure. Ţinând cont de faptul că în cadrul
intuiţiilor pure regăsim ceea ce formează judecăţile sintetice a priori, Kant
poate reformula în prima parte a §8 întrebarea iniţială în următorul fel: cum este
posibil să intuim ceva a priori? sau, altfel spus, cum poate intuiţia unui obiect să
premeargă obiectului însuşi? Răspunsul dat de Kant este că aşa ceva este posibil
doar dacă această intuţie cuprinde forma sensibilităţii. Despre o asemenea
formă se poate spune că „precede în mine impresiile prin care sunt afectat de
obiecte”, tot despre ea fiind şi judecăţile sintetice a priori (cu privire la spaţiu şi
timp). În §10 subliniază, exemplificând, importanţa construcţiei în
matematica pură. Sintetizând elementele demonstrate în paşii de până acum,
Kant poate schiţa răspunsul la întrebarea: cum sunt posibile judecăţile
sintetice a priori. Poziţia lui Kant este că matematica pură este posibilă ca o
cunoaştere sintetică a priori doar pentru că ea nu se aplică decât obiectelor
simţurilor, la baza intuirii cărora stă intuiţia pură a spaţiului şi timpului. În
acest răspuns, Kant se bazează şi pe faptul că intuiţile pure sunt cele care fac
posibilă apariţia reală a obiectelor.35
Revenind la „Estetica transcendentală”, mai trebuie remarcat că, deşi atât
§2, cât şi §4 sunt modificate faţă de ediţia I, schimbările din § 2 – „Expunerea
34
35

Vezi şi B66, 67.
Vezi „Deducţia transcendentală”, §26, ed. II.
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metafizică a conceptului de spaţiu” – sunt mai ample, şi nu întâmplător. Această
diferenţă în amploarea schimbărilor se datorează noului statut acordat spaţiului
în ediţia a II-a, modificare de care se leagă şi „principiul priorităţii simţului
extern”. Avem de-a face, de fapt, în această ediţie cu un raport asimetric între
statutul spaţiului şi cel al timpului. În ediţia a doua există, de asemenea, o
asimetrie între receptivitate şi spontaneitate.
Interpretarea de mai sus dată argumentului din § 3 al „Esteticii transcendentale”, denumit în literatură „the argument from geometry”, este considerată a
fi interpretarea standard. O provocare puternică adresată acestei interpretări o
regăsim în textul Lisei Shabel, Kant's A r g u m e n t f r o m G e o m e t r y 36.
Autoarea compară şi ea37 strategia argumentativă din §3 cu cea din
Prolegomene, recunoscând că în acestă ultimă lucrare se pleacă de la ştiinţa
matematică, necontestată de nimeni, pentru a se descoperi care sunt sursele sale
cognitive. Cunoaşterea matematică, ar conchide Kant, este posibilă datorită
faptului că noi deţinem intuiţii spaţiale pure. Acest argument, suţine Shabel în
continuare, nu se regăseşte şi în §3 al „Esteticii transcendentale”, unde Kant
stabileşte, în mod independent, faptul că noi avem o intuiţie pură a spaţiului, din
care derivă apoi cunoaşterea matematică. Pentru a-şi susţine ipoteza, Shabel
extrapolează la §3 structura argumentului 3 din §2 al primei ediţii a Criticii,
argument pe care Kant l-a eliminat în ediţia a II-a şi l-a înlocuit cu un argument
complet separat (este vorba de cel din §3). Motivul pentru care Shabel propune
o interpretare alternativă la cea standard este că ultimul tip de interpretare pune
în pericol idealismul transcendental38. Mai precis, dacă la primele caracteristici
ale idealismului transcendental se ajunge plecând de la matematică aşa cum
arăta ea în vremea lui Kant (în cazul de faţă este vorba de geometria euclidiană),
iar dezvoltarea ulterioară a matematicii a pus sub semnul întrebării statutul
special acordat de Kant geometriei euclidiene, atunci ar trebui să nu mai existe o
dependenţă directă între geometria euclidiană şi idealismul transcendental
pentru ca ultimul să rămână în picioare. Adică, faptul că exista o ştiinţă a
geometriei nu mai trebuia să fie premisă a raţionamentului în care am obţine
concluzia că există o intuiţie pură a spaţiului.
Dar o asemenea poziţie a autoarei nu cred că se susţine suficient, pentru
că aceasta nu ţine cont de câteva elemente. Mai întâi, într-un asemenea
raţionament regresiv în care se pleacă de la „un fapt al raţiunii” (în cazul de faţă
geometria euclidiană) pentru a se ajunge la condiţiile de posibilitate ale ştiinţei
respective, condiţii care fac parte dintre elementele de bază ale idealismului
transcendental, legătura între cele două entităţi ale raţionamentului nu este una
de tipul celor întâlnite în cadrul inferenţelor din logica generală, ci, dimpotrivă,
36

Articol publicat în Journal of the History of Pholosophy, vol. 42, no. 2 (2004).
Op. cit., p. 205, nota de subsol 28.
38
Ibidem, p. 195.
37
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cele două entităţi epistemologice sunt de nivele diferite. Mai exact, avem de-a
face aici cu un element cognitiv şi cu condiţiile sale de posibilitate, lucru posibil
doar într-o logică transcendentală, cum susţine profesorul Pârvu.
În al doilea rând, L. Shabel ignoră faptul că între cele două ediţii ale CRP
există unele diferenţe datorate şi schimbărilor survenite după scrierea
Prolegomenelor şi MANW. Una dintre aceste diferenţe apare datorită afirmaţiei
lui Kant din prima parte a Prolegomenelor, despre necesitatea de a utiliza în
cadrul muncii de elaborare a unei metafizici construite ştiinţific atât metoda
sintetică, cât şi pe cea analitică. Kant aplică cele afirmate mai sus, folosind şi în
alte locuri din ediţia a II-a argumente regresive în combinaţie cu cele progresive
sau sintetice, specifice primei ediţii. Unul dintre aceste locuri este noua
„Deducţie transcendentală”. Într-o asemenea situaţie, extrapolarea pe care o
face L. Shabel structurii argumentelor de la prima ediţie a Criticii la cea de-a
doua nu cred că este suficient justificată.
2.4. D e d u c ţ i a t r a n s c e n d e n t a l ă
Deducţia va fi abordată aici doar formal; mai precis, va fi analizată din
perspectiva tipului de argument cu care avem de-a face în cadrul ei.
Un articol39 a lui Ameriks pune într-o cu totul altă perspectivă noua formă
a deducţiei transcendentale, iar un asemenea mod de abordare susţine ipoteza
tezei de faţă. Foarte pe scurt, Ameriks pretinde că argumentul deducţiei
transcendentale, în forma sa din 1787, este unul de tip regresiv. Aceasta,
deoarece Kant pleacă aici de la faptul că există cunoaştere empirică (sau
experienţă) ca fiind ceva deja dat de care trebuie să se dea seama. În încercarea
de a justifica o asemenea poziţie, Kant ajunge la necesitate categoriilor şi la
validitatea lor obiectivă.
Pentru a putea detalia poziţia lui Ameriks trebuie făcute câteva precizări
prealabile. Prima dintre ele îşi propune să explice ce înseamnă un argument
regresiv. Urmându-l chiar pe autor, deducţia transcendentală ar fi un argument
regresiv pentru că CRP acceptă cunoaşterea empirică nu ca pe o concluzie care
trebuie stabilită, ci ca pe o premisă ce urmează a fi explicată (în mod regresiv). În
termeni logici, nu este potrivit să definim un argument progresiv ca implicând o
condiţie suficientă a ceva, iar cel regresiv că ar conţine o condiţie necesară a ceva.40
Aceasta, continuă autorul, pentru că „unul şi acelaşi argument demonstrează atât
condiţiile necesare, cât şi pe cele suficiente”41. Ameriks încearcă să nu intre în
39
K. AMERIKS, „Kant's Transcendental Deduction as a Regresive Argument”, în Kant – Studien,
69, 1978.
40
Dacă x implică y, explicitează Ameriks la p. 281, x va fi o condiţie suficientă a lui y, iar y o
condiţie necesară a lui x.
41
Ibidem, p. 281.
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conflict cu afirmaţiile făcute de filosoful german în Prolegomene – că CRP ar avea
o formă progresivă – atunci când precizează că criteriul lui Kant pentru „progresiv”
s-ar referi la concluzia argumentului şi nicidecum la premise42. Dar se poate aduce
acestei precauţii a lui Ameriks obiecţia că precizarea lui Kant din Prolegomene
vizează prima ediţie a CRP. El n-a putut anticipa în acel moment (1782) cum va
evolua ulterior poziţia sa faţă de CRP. Mai precis, deducţia este progresivă doar în
sensul că ajunge la stabilirea de principii sintetice a priori43.
Autorul se plasează explicit pe poziţii opuse cu cele ale unor autori ca: P.
Strawson, J. Bennett, R. P. Wolff. Foarte pe scurt, pentru aceştia deducţia
transcendentală n-ar fi altceva decât un argument ce deduce cunoaşterea
empirică „din conştiinţă şi din condiţiile sale”,44 adică un argument „progresiv”.
Un element care ar sprijini o asemenea poziţie este sublinierea de către Kant
a importanţei fundamentale a „unităţii transcendentale a apercepţiei”45. Aceasta se
leagă de faptul că reprezentările trebuie să poată fi „reprezentările mele” şi, în
acelaşi timp, să îndeplinească cerinţa de a fi elemente incluse în unitatea conştiinţei.
De aceea, ar părea plauzibil, susţine Ameriks, că I. Kant vrea să deducă validitatea
[obiectivă a] categoriilor din faptul conştiinţei [de sine]46. Chiar în ediţia a doua a
deducţiei, Kant ar începe cu o discuţie despre unitatea conştiinţei şi despre
„numeroasele consecinţe” ce ar decurge din aceasta (B132-133).
Ameriks se foloseşte în a-şi susţine poziţia de o interpretare propusă într-un
aricol al lui D. Henrich47. Dacă se consideră conştiinţa ca fiind punctul de
plecare al argumentului kantian din deducţie, cum pretind adepţii interpretării
analitice, atunci n-ar mai fi inteligibilă structura deducţiei din ediţia a doua a
CRP. Altfel spus, deducţia ar fi încheiată încă din §2048. Or, însuşi Kant afirmă
că „scopul deducţiei este atins mai târziu (§26)”, prin demonstrarea faptului că
toate intuiţiile sensibile se subsumează categoriilor (B145). Ameriks nu face
decât să reia aici o parte din explicaţiile lui D. Henrich.
Foarte pe scurt, Henrich propune să considerăm paragrafele 20 şi 26 ca fiind
două argumente, cu rezultat diferit, care ating împreună scopul deducţiei
transcendentale49. Concluzia §20 afirmă că „… şi diversul dintr-o intuiţie dată este
supus în mod necesar categoriilor”. Ea nu pare, la prima vedere, a diferi prea mult
de concluzia din §26, conform căreia: „categoriile sunt valabile a priori pentru
toate obiectele experienţei” (B161). Deşi deducţia pare încheiată în §20, Kant
introduce aici o restricţie; şi anume, că această demonstraţie este valabilă doar
42

Ibidem, p. 282.
Idem.
44
Ibidem, p. 280.
45
Ibidem, p. 283.
46
Idem.
47
În articolul „The Poof-Structure of Kant's Transcendental Deduction”, publicat în Kant on
Pure Reason, Oxford University Press, New York, 1982.
48
Ibidem, p. 284.
49
Ibidem, p. 91.
43
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pentru acele intuiţii care conţin deja unitate50. Altfel spus, orice intuiţie care are
atributul unităţii se va afla sub categorii (B143) sau, cum scrie Henrich, oriunde există
unitate este vorba de o legătură care trebuie gândită în conformitate cu categoriile.
În §26, el aminteşte din nou de „limitarea făcută anterior”, adică în §20. Aici
afirmă că ea va fi anulată, arătându-se că valabilitatea categoriilor se extinde la toate
obiectele simţurilor noastre (B161). Argumentarea pleacă de la faptul că acolo unde
găsim unitate, aceasta devine posibilă datorită categoriilor şi este realizată prin
relaţia cu ele. Totuşi, şi în cazul reprezentărilor de spaţiu şi timp avem de-a face cu
intuiţii ce posedă unitate. Ţinând cont că aceste reprezentări îşi au originea în
formele sensibilităţii noastre, scrie Henrich, atunci tot ceea ce apare în simţurile
noastre este inclus în reprezentările de spaţiu şi timp. În acest fel, toate intuiţiile
sensibile capătă unitate sau, altfel spus, putem fi siguri că orice divers care este dat
simţurilor va fi supus categoriilor. Ceea ce echivalează cu o valabilitate nelimitată a
lor în privinţa obiectelor simţurilor noastre şi, deci, cu finalizarea deducţiei
transcendentale51. Trebuie evidenţiat, afirmă Henrich, rolul important acordat de
Kant spaţiului şi timpului. Pe de o parte, în cadrul lor ca reprezentări regăsim
unitatea ce implică intervenţia categoriilor, iar pe de altă parte, ele cuprind, ca forme
ale intuiţiei, întreg diversul dat al unei sensibilităţi.
Revenind la Ameriks, acest autor se întreabă cum rezolvă Kant problema
unităţii intuiţiilor empirice52 în cea de-a doua parte a deducţiei. Răspunsul dat
este că o asemenea unitate a fost stabilită încă din „Estetica transcendentală” şi
nu este un efect al unităţii apercepţiei53.
Ameriks, deşi vine cu o abordare foarte interesantă, nu-şi justifică suficient
unele afirmaţii. Un pas care cred că ar mai trebui făcut pentru a verifica ipoteza
propusă de Ameriks este de a analiza şi structura capitolului 2 din Prolegomene.
Friedman, care susţine că există o foarte puternică legătură între interesul pentru
ştiinţa vremii a lui Kant şi felul cum este structurată filosofia sa transcendentală în
CRP, a afirmat că „Estetica transcendentală” ar fi echivalenta capitolului 1 din
Prolegomene – „Cum este posibilă matematica pură?” –, iar „Analitica
transcendentală” ar corespunde capitolului 2 din Prolegomene – „Cum este posibilă
fizica pură?”54. Dar nici Ameriks, nici Friedman nu fac următorul pas care ar
decurge în mod logic: să compare structura ediţiei a doua a deducţiei, pe care

50

Ibidem, p. 93.
Ibidem, p. 94.
52
Problemă centrală a deducţiei.
53
Ibidem, p. 285. Poziţia este asemănătoare cu cea prezentată de Friedman în 2003. Faptul că
sunt forme ale minţii, susţine Ameriks, „ne dă certitudinea că ele sunt unităţi ce determină toate
reprezentările noastre”. Astfel, „validitatea universală” a categoriilor este garantantă de [universalitatea
şi] unitatea spaţiului şi timpului, şi nu de unitatea conştiinţei. De aceea, concluzionează Ameriks,
deducţia transcendentală depinde de doctrina idealismului [transcendental] expusă în Estetică.
54
Afirmaţia o face în mai multe studii. Printre primele locuri unde o întâlnim este cartea Kant
and the Exact Science.
51
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Ameriks o vede ca regresivă, cu structura capitolului 2 din Prolegomene, capitol
recunoscut ca având structură regresivă (o spune Kant însuşi).
Kant pleacă, în capitolul 2, de la faptul că „ştiinţa pură a naturii”55 există. În §15,
Kant afirmă că „noi suntem în mod real în posesia unei ştiinţe pure a naturii în care
sunt formulate legi ale naturii într-un mod a priori şi cu întreaga necesitate cerută
judecăţilor apodictice” (IV: 294-5), rămânând a se răspunde la întrebarea „cum este
ea posibilă?”. Dacă este să ţinem cont de felul cum este definită natura, această
întrebare se transformă în: cum este posibil să cunoaştem a priori legitatea necesară a
lucrurilor ca obiecte ale experienţei? (IV: 296). Întrebările nu diferă de cele pe care le
întâlnim în partea a doua din §26 al “Deducţiei transcendentale”. Începând să
investigheze „ştiinţa pură a naturii”, la sfârşitul §17, Kant trasează conturul unui prim
răspuns: „condiţiile a priori ale posibiltăţii experienţei sunt şi sursele din care trebuie
deduse toate legile universale ale naturii” (IV: 297).
După abordarea a diferite chestiuni,56 Kant revine la aceste probleme în
§36, denumit „Cum este posibilă însăşi natura?”. Dacă natura în înţeles material
(privită din punct de vedere al intuiţiei ca totalitate a fenomenelor) este posibilă,
scrie Kant, prin mijocirea alcătuirii s e n s i b i l i t ă ţ i i n o a s t r e (ea fiind
afectată într-un anumit mod de obiecte), aceasta în înţeles formal (privită ca
totalitate a regulilor sub care trebuie să stea toate fenomenele) este posibilă prin
mijlocirea alcătuirii i n t e l e c t u l u i n o s t r u (IV: 318). Puţin mai jos, scrie că
legile universale ale naturii trebuie căutate în condiţiile de posibilitate ale experienţei
(IV: 319) sau că „intelectul nu-şi scoate legile (a priori) din natură, ci dimpotrivă, îi
prescrie legile sale” (IV: 320). În §37, Kant ne informează că va urma „un exemplu
lămuritor din care rezultă că legile [necesare] descoperite la obiecte ale intuiţiei
sensibile” sunt cele pe care intelectul le-a pus în obiecte. Aceasta se va întâmpla în §38,
unde „exemplul lămuritor” va fi discuţia despre dependenţa de inversul pătratului
distanţei a atracţiei gravitaţionale57. O asemenea lege intelectul „o cunoaşte a priori
prin mijlocirea principiilor universale ale determinării spaţiului” (IV: 321). Astfel de
legi se află în intelect; mai exact, în felul cum acesta determină spaţiul după condiţiile
unităţii sintetice spre care tind toate conceptele sale. El este cel care „determină spaţiul
să se configureze în cerc, con şi sferă în măsura în care el conţine temeiul construcţiei
acelor figuri”. Aşa cum au precizat G. Brittan şi, mai ales, M. Friedman, aici Kant nu
face decât să vorbească despre binecunoscutul spaţiu ca intuiţie formală din §26. Prin
investigarea condiţiilor de posibilitate ale ştiinţei pure a naturii, în Prolegomene, Kant
55

Aceasta ar fi, de fapt, „o propedeutică a ştiinţei [generale a] naturii care precede orice
fizică.” Kant o deosebeşte de „ştiinţa generală a naturii”, care se referă la natura în genere (fie ca
la un obiect al simţurilor externe – fizica, fie ca la un obiect al simţurilor interne – psihologia) şi
formulează legile cele mai generale ale acesteia (IV: 295).
56
Între care: precizări terminologice (diferenţa dintre: judecăţi de percerţie şi judecăţi de
experienţă, valabilitate şi universalitate etc.), chestiuni ce privesc deducţia metafizică, replici date
scepticismului humeian etc.
57
A se vedea capitolul 4 din Kant and the Exact Science, a lui FRIEDMAN.
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ajunge, într-un final, la spaţiul ca intuiţie formală. Acesta, împreună cu timpul ca
intuiţie formală, vor deveni elemente fundamentale în noua formă a deducţiei.
Tot referitor la „Deducţia transcendentală”, mai putem aminti că partea finală a §1458
din prima ediţie a acesteia este înlocuită, în 1787, de un text ceva mai lung, unde regăsim
o abordare analitică. Mai precis, derivarea empirică a conceptelor pure ale intelectului
la care au ajuns Locke şi Hume, scrie Kant, „nu se poate însă concilia cu realitatea
cunoştinţelor ştiinţifice a priori pe care le avem, anume ale matematicii pure şi
ale fizicii generale, şi prin urmare este contrazisă de faptul raţiunii (das
Faktum)” (B128)59.

Concluzii
Reluând observaţiile făcute pe parcurs, acestea sunt următoarele:
– prima observaţie: atât susţinerea necesităţii de a utiliza ambele
metode, cât şi preferinţa pentru cea analitică l e r e g ă s i m l a N e w t o n .
– a doua observaţie: I. Kant preia (şi utilizează) metoda analitică în
accepţia sa newtoniană.
– a treia observaţie: rezolvarea p r o b l e m e i g e n e r a l e a r a ţ i u n i i
p u r e depinde în mare măsură şi de răspunsul dat întrebării: Cum este posibilă
f i z i c a p u r ă ? Mai exact, încercările de a-i da un răspuns au loc acolo unde
Kant utilizează m e t o d a a n a l i t i c ă . Această metodă este, de fapt, mijlocul
principal de găsire a unui răspuns.
Putem spune că în ediţia a doua a CRP se observă o schi mbare a
raportului între real şi posibil, primului acordându-i-se o mai mare
pondere: aşa cum cercetarea a ceea ce este r eal – în cazul nostru
este vorba de ştiinţele exacte – conduce l a găsirea răspunsului
pentru problema generală a raţiunii pure: cum este metafizica
posibilă ca ştiinţă, tot aşa cercetarea a ceea ce găsi m în si mţ ul
exterior face posibilă înţelegerea chestiunilor ce ţin de simţul
interior şi realitatea obiectivă a categoriilor .
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VARIA

THOMA DE AQUINO DESPRE MODUL DE SEMNIFICARE
AL NUMELOR APLICATE LUI DUMNEZEU
MARIN BĂLAN

Când magiştrii în teologie şi cei în arte din secolul al XIII-lea vorbeau
despre felul cum unul şi acelaşi lucru există, este gândit şi exprimat prin
cuvinte, ei distingeau între moduri de existenţă, de gândire şi de semnificare
(modi essendi, intelligendi, significandi). Pentru teologii medievali, cele trei
tipuri de moduri ofereau nu doar termenii rezolvării unor dificultăţi ale
limbajului obişnuit, ci şi o cale de a descrie limitele intelectului uman. Este
capabil intelectul nostru să formeze un concept corect de Dumnezeu, în sensul
că Dumnezeu are efectiv perfecţiunile care îi sunt atribuite? Poate ajunge
intelectul la o definiţie a esenţei lui Dumnezeu, în modul în care o face pentru
om sau alte lucruri corporale? Cum percepe intelectul nostru perfecţiunile
divine şi cum le semnifică în vorbire? Pot fi aplicate în sens propriu lui
Dumnezeu cuvintele pe care noi le folosim atunci când îl descriem?
Interesul meu, în studiul de faţă, este de a pune în evidenţă rolul jucat de un
concept specific gramaticii speculative medievale, acela de modus significandi, în
discuţiile lui Thoma de Aquino despre cum poate fi cunoscut şi numit Dumnezeu
de către noi, în această viaţă1. Voi prezenta mai întâi expresia modus significandi
1
Prezenţa noţiunii de modus significandi în discuţiile lui Thoma de Aquino privind
posibilitatea omului de a cunoaşte şi numi pe Dumnezeu a fost semnalată şi analizată, în diferite
contexte, într-o serie de lucrări: H. LYTTKENS, The Analogy between God and the World. An
Investigation of Its Background and an Interpretation of Its Use, Uppsala, 1952, pp. 375-382; R.
M. McINERNY, The Logic of Analogy, Washington, DC, pp. 156-161; JOHN F. WIPPEL,
Metaphysical Themes in Thomas Aquinas, Washington, D.C., The Catholic University of America
Press, 1984 (îndeosebi cap. Quidditative Knowledge of God, pp. 215-241); idem, „Thomas
Aquinas on What Philosophers Can Know About God”, American Catholic Philosophical
Quarterly, 66 (1992), pp. 279-297; LEO ELDERS, The Philosophical Theology of St. Thomas
Aquinas, Leiden, Brill, 1990, pp. 202-204; J. A. AERTSEN, Medieval Philosophy and the
Transcendentals. The Case of Thomas Aquinas, Leiden, New York, Köln, Brill, 1996, în special
pp. 62-65. Menţionez, de asemenea, câteva studii consacrate exclusiv noţiunii de modus
significandi la Thoma d'Aquino: K. BUERSMEYER, „Aquinas on the Modi significandi”, în The
Modern Schoolman, 64 (1987), pp. 73-95; GR. ROCCA, „The Distinction between res significata
and modus significandi in Aquinas's Theological Epistemology”, în The Thomist, 55 (1991),
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ca termen tehnic, aşa cum apare în lucrările gramaticienilor modişti din secolul
al XIII-lea, şi concepţia lui Thoma despre modi şi cunoaşterea intelectuală
expusă în principal în Summa theologiae; apoi, voi examina analiza din
Scriptum super libros Sententiarum, I (1252-1256), a relaţiilor dintre lucrul
semnificat (res significata) şi modul de semnificare (modus significandi); în
fine, mă voi opri asupra explicaţiei date în De potentia (1265-1266) faptului că
numele perfecţiunilor pure semnifică imperfect substanţa divină2. Demersul
meu ar trebui luat drept o încercare de a înţelege chestiuni îndelung discutate de
teologii medievali, precum posibilitatea omului în această viaţă de a-l cunoaşte
şi numi pe Dumnezeu, dar fără a face apel la presupoziţii şi scopuri specific
creştine, ci numai cu ajutorul logicii şi filosofiei.
I. Chestiunea modurilor a fost abordată de autorii medievali, în special în
logică şi gramatică. În mod tradiţional, gramatica trata despre tipurile de cuvinte
şi construcţiile lor; astfel de probleme nu se regăseau decât foarte rar în lucrările
de logică ale scriitorilor antici. Gramaticienii din Evul Mediu, comentând, ca
text de autoritate, Institutiones grammaticae ale lui Priscianus, au avut în vedere
nu doar sistematizarea aparatului categorial folosit, ci şi realizarea unei
concilieri între tradiţiile gramaticală şi logică. Pentru ei, era tentant să combine
gramatica şi logica. De fapt, cele două discipline aveau o origine comună, dar,
între altele, din cauză că logica era aristotelică, iar gramatica era îndatorată cel
mai mult stoicilor, termenii nu erau folosiţi întotdeauna în acelaşi fel, în cele
două discipline. Deşi ambele se ocupau cu „părţi de vorbire”, în timp ce
logicianul opera cu două părţi numai, numele şi verbul, prin care semnifica
subiectul şi predicatul, gramaticianul avea la dispoziţie opt părţi de vorbire şi
trebuia să afirme un conţinut inteligibil chiar din cuvinte care „consemnifică”
(consignificat), precum prepoziţiile, căci, altfel, el nu putea formula reguli ale
sintaxei. Astfel de discuţii ale gramaticienilor, mult influenţate de logică3, au
pp. 173-197. Semnalez şi unele studii mai generale: F. A. CUNNINGHAM, „Speculative
Grammar in Thomas Aquinas”, în Laval Théologique et Philosophique, 17 (1961), pp. 76-86;
L. G. KELLY, „Modus significandi: An Interdisciplinary Concept”, în Historiographia
Linguistica, 6 (1979), pp. 159-180.
2
În comentariile din studiul de faţă, voi folosi următoarele ediţii ale lucrărilor lui Thoma de
Aquino: pentru Summa theologiae, textul ediţiei leonine şi traducerea realizată de Laurence
Shapcote şi revizuită de Daniel J. Sullivan, Summa theologica, Chicago, Encyclopaedia Britanica,
Inc., 1994, prima ediţie 1952 (referirile la această lucrare se vor face prin sigla ST); pentru Scriptum
super libros Sententiarum, textul editat de P. Mandonnet, Scriptum super Sententiis, vol. I, Paris,
1929 (referirile se vor face prin prescurtarea obişnuită In I Sent.; pentru Quaestiones disputatae
De potentia, textul din Quaestiones disputatae, vol. I. De potentia Dei, Taurini-Romae, Marietti,
1922, ed. VI (referirile se vor face prin prescurtarea De potentia). Textele şi traducerile altor
lucrări ale lui Thoma de Aquino vor fi specificate pe parcurs.
3
O parte din încercările gramaticienilor medievali de a explica textele de autoritate din tradiţia
prisciană au fost reunite de Petrus Helias în celebra Summa super Priscianus, în jurul anilor 1140;
lucrarea a fost editată de L. Reilly în 1993 (Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies).
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dus la apariţia, pe de o parte, a doctrinelor logice specific medievale şi
cunoscute îndeobşte ca logica modernorum sau terministă, pe de alta, a acelei
gramatici în care erau cercetate semnificaţiilor generale ale cuvintelor,
grammatica speculativa4.
La mijlocul secolului al XIII-lea, cel puţin pentru o parte din
gramaticieni, a devenit un loc comun ca proprietăţile gramaticale ale cuvintelor
să fie numite modi significandi, de unde şi denumirea de gramatică „modistă”5.
Cele mai reprezentative tratate de grammatica speculativa conţin expresia modi
significandi chiar în titlul lor; astfel, în jurul anilor 1270, Boethius de Dacia şi
Martinus de Dacia expuneau principiile noii doctrine în tratate intitulate Modi
significandi sive Quaestiones super Priscianum Maiorem şi, respectiv, Modi
significandi; după 1300, Thomas din Erfurt scria De modis significandi sive
grammatica speculativa, care avea să devină noul manual de gramatică,
înlocuindu-l pe cel al lui Martinus.
Expresia modus significandi este folosită, pentru prima oară, se pare,
către sfârşitul secolului al XI-lea, într-o lucrare cu autor necunoscut, Glosulae in
Priscianum. Având explicaţia lui Priscianus, după care părţile de vorbire
4
În redactarea acestei secţiuni, m-am bazat pe studiile reunite în volumul editat de Sten
Ebbesen, Sprachtheorien in Spätantike und Mittelalter, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1995
(îndeosebi: I. ROSIER, „Res significata et modus significandi: les implications d'une distinction
médiévale”, pp. 135-168; C. MARMO, „A Pragmatic Approach to Language in Modism”, pp.
169-183; C. H. KNEEPKENS, „The Priscianic Tradition”, pp. 239 -264), precum şi:
STEN EBBESEN, „The Paris Arts Faculty: Siger of Brabant, Boethius of Dacia, Radulphus
Brito”, în J. Marenbon (ed.), Medieval Philosophy, Routledge, London and New York, 1998,
pp. 269-290; J. PINBORG, „Speculative grammar”, în N. Kretzmann, A. Kenny, J. Pinborg
(eds.), The Cambridge Later Medieval Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press,
1982, pp. 254-269; J. PINBORG, Medieval Semantics, Selected Studies on Medieval Logic and
Grammar (ed. S. Ebbesen), London, Variorum, 1984. A se vedea, de asemenea: J. PINBORG,
Die Entwicklung der Sprachtheorie im Mittelalter, BGPTMA, 42/4, Münster, Aschendorff, 1967;
G. I. BURSILL-HALL, Speculative Grammar of the Midlle Ages, The doctrine of Partes
orationis of the Modistae, Mouton, The Hague, 1972; I. ROSIER, La grammaire spéculative des
Modistae, Lille, Presses Universitairea de Lille, 1983; E. J. ASHWORTH, „Signification and
Mode of Signifying in Thirteenth-Century Logic”, în Medieval Philosophy and Theology, 1
(1991), pp. 39-67, îndeosebi 50-53.
5
În sens strict, expresia „gramatică speculativă” desemnează teoria semantică a
gramaticienilor modişti (modistae) care au predat în facultăţile de arte, îndeosebi la Paris, în a
doua jumătate a secolului al XIII-lea şi din secolul al XIV-lea: Martinus de Dacia, Boethius de
Dacia, Radulphus Brito, Thomas din Erfurt; termenul modistae se referă propriu-zis la acest grup
de gramaticieni (vezi STEN EBBESEN, „The Paris Arts Faculty: Siger of Brabant, Boethius of
Dacia, Radulphus Brito”; J. PINBORG, „Speculative grammar”). Dar în cercetările de istoria
filosofiei expresia este folosită pentru orice teorie gramaticală consacrată chestiunilor teoretice
generale şi particulare; în acest sens larg, ea este aplicată şi gramaticilor unor magiştri de la
sfârşitul secolului al XI-lea şi din secolul al XII-lea, precum Guilelmus de Conches sau Petrus
Helias, care erau mai mult revizuiri ale vechilor gramatici ale lui Donatus şi Priscianus (vez i
K. M. FREDBORG, „Speculative Grammar”, în P. Dronke (ed.), A History of Twelfth Century
Western Philosophy, Cambridge University Press, 1988, pp. 177-195).
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trebuiau distinse pe baza „proprietăţilor de semnificaţie” – proprietăţi semantice
generale –, autorul respectiv săvârşeşte o cotitură în tradiţia gramaticală,
introducând expresia modus significandi: diferitele specii de substantive
constituie una şi aceeaşi parte de vorbire, din cauză că au acelaşi mod de
semnificare6. Dar, cum gramaticienii din secolul al XI-lea cunoşteau
comentariile lui Boethius la De interpretatione şi, implicit, ideea aristotelică a
„consignificării” – verbul „consemnifică” timpul, deoarece adaugă la propria sa
semnificaţie ideea de timp, spre deosebire de substantiv7 – ei ajung să analizeze
nu doar timpul, ci şi persoana, modul, numărul etc. drept „consignificări” ale
verbului. De aceea, noţiunea de modus significandi nu era încă lipsită de
echivoc; ea corespundea, pe de o parte, atributelor gramaticale secundare ale
unei părţi de vorbire (timp, mod, persoană) care vor fi numite consignificata, iar
mai târziu, moduri de semnificare accidentale; pe de altă parte, corespundea
proprietăţii definitorii a unei părţi de vorbire, care va fi numită significatum
generale şi apoi, mod de semnificare esenţial.
Autorii din secolul al XII-lea utilizau expresia modus significandi pentru
a distinge între două cuvinte sau între două părţi de vorbire care semnifică
acelaşi lucru, dar în moduri diferite. Astfel, Guilelmus din Conches arăta că
două denominative (de exemplu, alb şi albeaţă) diferă nu în ce priveşte lucrul pe
care ele îl semnifică, ci în ce priveşte modul lor de semnificare. La fel, două
părţi de vorbire care au o trăsătură comună (de exemplu, substantivul şi
pronumele) trimit la aceeaşi substanţă, dar în moduri diferite, pentru că
substantivul – Socrate – desemnează acea substanţă – Socrate – ca determinată
de o calitate particulară – socrateitatea –, în timp ce pronumele o desemnează ca
simplă substanţă, lipsită de orice calitate particulară8. Către sfârşitul secolului al
XII-lea, un Stephanus Langton explica de ce un termen abstract şi unul concret,
pentru acelaşi lucru, nu se pot schimba între ei fără a afecta adevărul, tot cu
ajutorul noţiunii de modus significandi. Deşi deus (Dumnezeu) şi deitas
(divinitatea) au aceeaşi semnificaţie şi acelaşi referent, adevărul enunţului deus
est in lapide (Dumnezeu este într-o piatră) nu implică adevărul enunţului deitas
est in lapide (divinitatea este într-o piatră) deoarece deus şi deitas nu semnifică
în acelaşi mod. Primul enunţ este adevărat din cauza ubicuităţii lui Dumnezeu,
al doilea este fals deoarece se presupune că piatra este divină9.
6

Cf. I. ROSIER, Res significata et modus significandi…, p. 137.
ARISTOTEL, De interpretatione, 16 b 6 şi urm.: „Verbul (hrēma) este cuvântul care, pe
lângă înţelesul lui propriu, adaugă noţiunea de timp… Voi explica ce înţeleg când spun că verbul
adaugă sensului propriu noţiunea de timp. Sănătate este un nume (ónoma), dar este sănătos este
un verb, fiindcă, pe lângă înţelesul lui propriu, arată existenţa prezentă a stării despre care este
vorba” (în J. L. ACKRILL, Aristotle's Categories and De interpretatione, Oxford, Oxford
University Press, 1963).
8
Cf. GUILELMUS din Conches, Glosae in Priscianum (vezi I. ROSIER, op. cit., p. 138).
9
Cf. STEN EBBESEN, „Medieval theories of language”, art. în Ed. Craig (gen. ed.),
Routledge Encyclopedia of Philosophy, London, Routledge.
7
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Gramatica secolului al XII-lea consta în definiţii, sistematizări şi reguli
considerate ca fiind prezente în orice gramatică particulară; ea se baza pe
modelul genus/species şi folosea cadrul conceptual al logicii şi metafizicii
anterioare redescoperirii lui Aristotel. Acestei gramatici, numite şi grammatica
universalis, i-a urmat, către sfârşitul secolului, grammatica speculativa. Ca să
se numere printre ştiinţele speculative, gramatica trebuia să se modeleze după
tiparul acelor ştiinţe şi să împărtăşească normele modelului comun: să posede
unitate, dar o unitate bazată pe unitatea subiectului ei; să fie universală, ca şi
subiectul ei; nu trebuie şă-şi definească propriul subiect, deoarece părţile unei
definiţii sunt anterioare definiendum-ului, iar într-o ştiinţă, nimic nu este
anterior subiectului ei; subiectul unei ştiinţe trebuie să poată fi predicat despre
toate subiectele parţiale ale acelei ştiinţe.
Comentariile universitare la Priscianus, din prima junătate a secolului al
XIII-lea, aduc o sistematizare în ce priveşte folosirea noţiunii de modus
significandi. Toate caracteristicile gramaticale ale cuvintelor sunt descrise de
Boethius de Dacia în termenii modurilor de semnificare: sunt definite ca părţi de
vorbire şi distinse ca specii (de exemplu, substantiv/adjectiv); modurile de
semnificare devin singurele importante pentru a explica construcţia şi
corectitudinea enunţurilor. Se poate spune că, în a doua jumătate a secolului al
XIII-lea, gramaticienii ajung să opereze deja cu un concept gramatical de modus
significandi.
Gramaticienii modişti puneau accentul pe izomorfismul dintre
caracteristicile lingvistic relevante ale realităţii – modi essendi –, structura
conceptuală – modi intelligendi – şi structurile fundamentale ale limbii – modi
significandi; modi significandi sunt derivate din modi intelligendi, care sunt
aceleaşi (similes) pentru toţi; ca urmare, modi significandi trebuie să fie şi ele
aceleaşi pentru toţi şi, tot aşa, modurile de construcţie (modi construendi) şi de
vorbire (loquendi)10. Întrucât gramatica speculativă se ocupă cu modurile de
semnificare, aceasta înseamnă că există o unică gramatică universală.
Diferenţele dintre limbi sunt considerate accidentale şi deci nu pot constitui
obiectul unei ştiinţe speculative. Astfel concepută, gramatica speculativă nu se
ocupă cu regulile de uz curent în măsura în care acestea sunt datorate
trăsăturilor lexicale, idiomatice sau de sintaxă de suprafaţă ale limbii.
Gramaticienii modişti ajung să separe complet gramatica speculativă de limba
vorbită, descriind toate caracteristicile gramaticale ale cuvintelor în termeni de
modi significandi, ei fiind interesati nu atât de limba scrisă sau vorbită cât de
cauzele şi principiile gramaticii11.
10
MARTINUS de Dacia, Modi significandi, 12 (în Opera, ed. H. Roos, Corpus Philosophorum
Danicorum Medii Aevi 2, Copenhaga, G. E. C. Gad, 1961).
11
Un al doilea grup de gramaticieni din secolul al XIII-lea, în frunte cu Roger Bacon şi Robert
Kilwardby, abordau studiul limbii dintr-o perspectivă mai puţin teoretică, ei propunându-şi să
explice cum funcţionează limba pentru a exprima sensul urmărit de vorbitor (intentio proferentis);
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În general, ideea de modi significandi se referă la felurile diferite în care
un cuvânt sau o expresie (dictio) pot să semnifice ceva. Cuvintele însele sunt
produsul unui act deliberat de denumire care asociază o expresie cu un lucru sau
proprietatea unui lucru – impositio. În această relaţie dintre expresie şi obiectul
la care se referă, rostirea este considerată materia „in-formată” prin prima
impositio, descrisă adesea drept „forma” care transformă un simplu sunet într-o
dictio – termen lipsit de semnificaţie, dar care va putea fi integrat într-un discurs
despre acel obiect. Cuvântul primeşte modi significandi prin a doua impositio,
fiindu-i codificate toate rolurile sintactice generale pe care le poate juca în
relaţie cu alte cuvinte şi expresii, şi anume diferitele părţi de vorbire (substantiv,
verb, adverb) şi formele gramaticale ale acestor părţi (genul, numărul şi cazul
substantivelor, timpul şi modul verbelor). Deci, modi produc modificări
semantice, care determină semnificaţia lexicală a termenului, pregătindu-l astfel
pentru diferite funcţii sintactice.
Teoria despre modi sigificandi implica însă şi cerinţe privind natura
gândirii şi a realităţii. Priscianus nu spunea nimic despre ce anume determină
diferitele părţi ale vorbirii. Realizând că gramatica este un fenomen lingvistic şi
că un asemenea fenomen trebuie să-şi aibă cauza în ordinea naturală a
lucrurilor, modiştii, pentru a completa explicaţia, au arătat că, în ce priveşte
structura formală, modi significandi depind de modi intelligendi, care, la rândul
lor, sunt determinate de modi essendi. Aşadar, esenţa proiectului modist este
asumpţia că există o relaţie triadică între cuvânt, concept şi lucru. Aceasta este
în consonanţă cu semantica aristotelică, aşa cum se găsea ea la Boethius,
Avicenna, Averroes, Albert şi Thoma, potrivit cărora cuvintele semnifică
concepte care la rândul lor reprezintă obiectele semnificate: „deşi sunetele
rostite şi semnele scrise diferă de la o limbă la alta, stările sufleteşti pe care
semnele le exprimă direct sunt aceleaşi pentru toţi, după cum lucrurile ale căror
imagini sunt reprezentările noastre sunt aceleaşi pentru toţi”12. De asemenea,
ordinea modurilor trebuia să copieze ordinea disciplinelor în ştiinţa speculativă
aristotelică: aşa cum psihologia, studiul lucrurilor care se mişcă deoarece sunt
animate, este subordonată fizicii, studiul lucrurilor ca mişcare, iar fizica este
subordonată metafizicii, studiul lucrurilor ca existenţă, la fel şi principiile
gramaticii (modi significandi) sunt derivate din actele mentale de semnificare
(modi intelligendi), care reflectă felul în care lucrurile sunt într-adevăr (modi
essendi).
Prin modi essendi erau desemnate „proprietăţi ale lucrurilor (proprietates
rei) potrivit cu existenţa acelui lucru în afara intelectului (extra intellectum)”.
atenţia lor este îndreptată asupra consideraţiilor lexicale şi a contextului şi, mai ales, asupra
cazurilor în care un autor pare să renunţe la reguli sintactice pentru a exprima sensul particular
urmărit (vezi M. SIRRIDGE, B. ROUGE, „The Science of Language and Linguistic Knowledge:
John of Denmark and Robert Kilwardby”, în Sten Ebbesen (hrsg.). op. cit., pp. 109-134.
12
ARISTOTEL, De interpretatione, 1,16a3-9 (în J. L. ACKRILL, op. cit.).
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Modi intelligendi desemnau aceleaşi proprietăţi ale lucrului, ca şi modi essendi,
dar în măsura în care ele sunt înţelese de intelect (intellectus); în fine, modi
significandi se referă la aceleaşi proprietăţi ale lucrului, aşa cum sunt ele
semnificate prin cuvinte. Proprietăţile corespunzătoare celor trei tipuri de modi
sunt aceleaşi după substanţă, dar diferite după accident. Ele sunt, cu toate,
proprietăţi ale lucrurilor reale, dar modalitatea lor depinde de localizare: în
lucru, în minte, în cuvinte. Atunci când intelectul gândeşte (intelligit) ceva, îl
concepe împreună cu aceste feluri de proprietăţi; lucrul devine „lucru gândit”, şi
„ceea ce anterior a fost numit moduri ale existenţei (modi essendi) lucrului din
afară sunt numite moduri de gândire (modi intelligendi) ale lucrului gândit”.
Atunci când intelectul vrea să semnifice conceptul său cu altul, aplică cuvinte
lucrului gândit pentru a-şi exprima conceptul. Atunci când au fost aplicate
cuvinte, lucrul este numit „lucru semnificat”, şi toate proprietăţile lucrului, care
au fost numite întâi modi essendi, apoi modi intelligendi, sunt numite acum
modi significandi13.
Modurile de semnificare nu sunt pur arbitrare, dar nici relaţia lor cu
obiectele nu este foarte precisă. Vorbind în termeni de modi significandi, putem
ajunge chiar să descriem obiecte ca având proprietăţi pe care, strict vorbind, ele
nu pot să le posede. Până şi obiecte non-existente pot fi denotate prin modi
significandi, care, desigur, reflectă modul nostru de a imagina asemenea
obiecte. De aici, putem deduce un corolar important: faptul că un obiect este
semnificat printr-un substantiv nu implică faptul că obiectul semnificat aparţine
categoriei substanţei; totuşi, implică faptul că noi îl concepem ca şi când ar fi un
obiect distinct, cumva analog unei substanţe prime. Astfel, un mod de
semnificare nu are nevoie de un echivalent ontologic în obiectul semnificat, cât
timp combinaţia dintre obiect şi trăsătura generală semnificată de mod nu este
de neconceput14.
Asocierea modurilor de semnificare cu modurile de concepere a lucrurilor
explică de ce era necesar ca între modi essendi şi modi significandi să existe
modi intelligendi. Chiar dacă este vorba de cuvinte care semnifică obiecte extramentale, ele sunt considerate sub modo intelligendi. Atunci când concepem
omul, noi concepem ceva ce posedă modul propriu al fiinţei umane (humanitas)
şi poate fi apoi analizat ca fiinţă vie, care se mişcă independent (animalitas) şi
care este raţională (rationalitas); pe lângă acestea, noi găsim în om câteva
proprietăţi comune, precum aceea de a fi predicabil despre diferiţi indivizi
(specialitas) şi aceea de a fi o entitate autonomă (persestantia). Fiecare din
aceste moduri poate fi luat separat şi abstract; de asemenea, ele pot fi concepute
şi semnificate în mod concret, dând naştere la concepte şi termeni concreţi de
13

Cf. MARTIN de Dacia, op. cit., 3-4.
BOETHIUS de Dacia, Modi significandi sive Quaestiones super Priscianum Maiorem, 17-20
(ed. J. Pinborg, H. Roos şi P. J. Jensen, Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevi, 4,
Copenhaga, G. E. C. Gad, 1969).
14
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ordinul I, precum „om”, „animal”, „raţional”; iar relativ la modurile comune,
concepte şi termeni de ordinul II, precum „specii” şi „substantive”.
Atunci când Guilelmus din Conches explica, aşa cum am văzut, diferenţa
dintre albeaţă şi alb, spunând că cele două cuvinte semnifică acelaşi lucru, dar
în moduri diferite, el avea deja în minte distincţia între res significata şi modus
significandi. Dar de o folosire în sens tehnic nu poate fi vorba decât din a doua
jumătate a secolului al XIII-lea. Evident, cei care au sistematizat această
distincţie sunt gramaticienii; pe baza ei, putea fi delimitat mai bine subiectul
gramaticii – gramatica tratează despre modi significandi – de cel al logicii – studiu
despre res significata – şi puneau modurile de construcţie (modi construendi) şi de
vorbire (loquendi) în dependenţă de modi significandi, iar adevărul enunţurilor
de res significata al constituenţilor acelor enunţuri.
Dar, în acelaşi timp, dacă examinăm preocupările teologilor de a
demonstra că limbajul uman poate oferi o anumită cunoaştere a lui Dumnezeu,
fără a încălca principiul inefabilităţii, descoperim o tradiţie de cercetare a
semanticii numelor divine, care coboară până la Boethius. Acesta vorbea despre
faptul că atunci când categoriile aristotelice sunt predicate despre Dumnezeu,
ele îşi schimbă (mutantur) complet semnificaţia15; cuvintele noastre sunt
improprii pentru a vorbi despre Dumnezeu, iar dacă, totuşi, le folosim în acest
scop, o facem, spun autorii din secolul al XII-lea (Allanus din Lille, în special),
numai prin translatio16: dacă un cuvânt, de exemplu „drept”, este predicat într-un
enunţ despre om, iar în altul despre Dumnezeu, el nu are aceeaşi semnificaţie de
fiecare dată, din cauza subiectului diferit; folosirea lui este proprie doar în
primul caz, în celălalt fiind improprie sau „translată”. În paralel, autori precum
Allanus din Lille, Alexander Neckham, Guilelmus din Auxerre au preconizat şi
o a doua modalitate de cercetare a numelor divine, bazată pe distincţia între
predicare şi compredicare şi, corespunzător, între semnificaţie principală şi
semnificaţie adiţională17.
Aceste două teorii despre numele divine se limitau la analiza termenilor şi
enunţurilor. În prima jumătate a secolului al XIII-lea, analizele teologilor se
concentrează asupra modalităţii în care omul creează şi foloseşte numele în
funcţie de propria sa natură, ceea ce a făcut ca tratatele de teologie să conţină
expresii ca modus significandi, modus intelligendi, res significata.
Scrierile lui Albertus Magnus asupra numelor divine aduc în prim-plan
distincţia dintre res significata şi modus significandi; impunând-o ca formulă, el
a stabilit că în ce priveşte modus significandi toate numele pe care noi le
15

BOETHIUS, De Trinitate, IV, 7-9 (în H. F. Stewart, E. F. Rand, S. J. Tester, Boethius:
Tractates, De Consolationea Philosophiae, Cambridge, Harvard University Press, 1938).
16
Translatio este un termen introdus de Eriugena în locul lui mutatio (Periphyseon, I, 456a,
569c) şi reelaborat de Abelard, iar apoi, de Theodoricus din Chartres, Gilbertus Poretanus şi,
desigur, Alanus din Lille (vezi I. ROSIER, op.cit., pp. 141-144).
17
Vezi ibidem, pp. 144-146.
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aplicăm lui Dumnezeu sunt improprii, dar în ce priveşte res significata, nume
precum sapientia, iustitia, sunt proprii lui Dumnezeu, căci desemnează ceva ce
este mai propriu lui Dumnezeu decât oricărei creaturi, în timp ce nume ca lapis,
vitis sunt doar figurate, întrucât ceea ce semnifică ele nu se găseşte decât în
lumea sensibilă18.
Preluând această distincţie, Thoma de Aquino a impus-o drept cadru
general pentru analiza numelor divine, având posibilitatea să afirme că, după
lucrul semnificat, un nume poate să se potrivească în sens propriu lui
Dumnezeu, dar va fi impropriu, conform modului de semnificare al acelui nume.
II. Spre deosebire de filosofii moderni, teologii din Evul Mediu
considerau, pe baza doctrinei aristotelice despre intelect, drept o reală dificultate
faptul că conceptele despre lucrurile materiale sunt ele însele nemateriale. Dacă
cunoaşterea intelectuală constă în informarea intelectului de către un lucru din
realitate, atunci cum este posibil ca ceea ce informează intelectul să difere de
ceea ce cunoaşte acel lucru? La fel, acceptând concepţia creştină despre gradele
fiinţelor inteligente (omul în această viaţă, sufletul eliberat de trup, îngerii şi
Dumnezeu însuşi), cum pot fi puse în legătură modalităţile gândirii umane,
intrinsec legate de funcţionarea creierului şi a simţurilor, cu modalităţile în care
ar gândi o fiinţă necorporală?
Să ne oprim asupra discuţiei lui Thoma privind „modul şi ordinea gândirii
despre lucruri (de modo et ordine intelligendi)”, care începe cu întrebarea „dacă
intelectul nostru gândeşte despre (intelligit)19 lucrurile corporale şi materiale prin
abstractizare (per abstractionem) pornind de la imagini”20. Potrivit primei obiecţii,
„orice intelect se află în eroare (est falsus) dacă gândeşte despre un lucru altfel decât
este acel lucru (intelligit rem aliter quam sit)”; în consecinţă, dacă noi gândim despre
(intelligimus) lucrurile materiale prin abstractizare, nu vom avea o cunoaştere
intelectuală adevărată, deoarece formele lucrurilor materiale nu sunt în realitate
abstrase din lucruri particulare21. Răspunsul lui Thoma este că nu vom avea o
cunoaştere falsă dacă abstractizarea priveşte doar un anumit aspect al unui lucru.
Întocmai cum putem considera culoarea unui măr fără referire la mărul colorat, noi
putem considera şi natura unei specii fără trăsăturile individualizante sau fără
individul care le posedă. Propoziţia „dacă gândeşte despre un lucru altfel decât este
acel lucru” poate fi interpretată în două feluri: cuvântul „altfel” (aliter) se poate
18

Vezi Fr. RUELLO, Les noms divins et leurs raisons selon Saint Albert le Grand,
commentateur du De divinis nominibus, Paris, Vrin, 1963, în special, pp. 71-95 („La connaissance
de Dieu à partir des créatures”).
19
De obicei, în traducerile din latina clasică şi în multe din traducerile lucrărilor lui Thoma,
intelligere este redat prin „a înţelege”; dar intelligere desemnează o activitate (aceea a cogniţiei) care arată
faptul că acest verb este o traducere standard etimologică a grecescului noein, „a gândi despre”.
20
Cf. Summa Theologiae, I, q. 85, a. 1.
21
Ibidem, ob. 1.
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aplica sau lucrului despre care se gândeşte sau intelectului care gândeşte despre
lucrul respectiv. În primul caz, ar fi o eroare, întrucât intelectul gândeşte despre un
lucru altfel decât este acel lucru; dar în al doilea, nu, căci modul de gândire în
subiectul gânditor (modus intelligentis in intelligendo) este diferit de modul lucrului
în existenţă (modus rei in existendo), deoarece gândul despre lucru (intellectum) este
nematerial în gândire, ci nu material, în felul (per modum) unui lucru material22.
Care este legătura acestei chestiuni logice cu teologia? Lucruri diferite au
moduri diferite de existenţă. Lucrurile corporale pot exista numai ca lucruri materiale
individuale (acest om, această casă); lucrurile necorporale nu au nici un fel de
materie, dar modul lor de existenţă este distinct de cel al lui Dumnezeu, deoarece,
spre deosebire de Dumnezeu, ele nu au propria lor existenţă (esse)23. Felul în care
diferite fiinţe sunt capabile de cunoaştere depinde nu de natura lucrurilor pe care ele
le cunosc, ci de propria lor natură; Thoma a exprimat aceasta în formula: „lucrul
cunoscut este în cunoscător în modul cunoscătorului” (cognitum est in cognoscente
secundum modum cognoscentis)24. Creatură corporală, omul este pregătit să
cunoască alte fiinţe corporale; el are capacitatea specială de a abstrage naturi – care
pot exista doar în materie – din materia în care ele există. Aşadar, sursa cunoaşterii
intelectuale a unei fiinţe depinde, după Thoma, de natura acelei fiinţe. Modul de a fi
al lui Dumnezeu este de a cunoaşte intelectual25; singurul său obiect de cunoaştere
este el însuşi; prin el însuşi cunoaşte toate lucrurile, deoarece el conţine asemănarea
tuturor lucrurilor26. Când Dumnezeu a creat îngerii, i-a dotat cu forme care sunt
sursele cunoaşterii lor27. Astfel, o dată ce sufletele umane sunt separate de corpurile
22

Ibidem, ad 1.
ST, I, q. 12, a. 4, resp.: „Modul de a exista al lucrurilor este multiplu. Sunt unele lucruri ale căror
naturi au existenţa numai în această materie individuală, ca de exemplu, lucrurile corporale. Dar există
altele ale căror naturi subzistă în ele însele (sunt per se subsistentes), nefiind deloc inerente
materiei, dar care nu sunt propria lor existenţă (tamen non sunt suum esse), ci o primesc – acestea
sunt substanţele necorporale, numite îngeri. Numai modului de a exista al lui Dumnezeu îi este
proprie natura sa subzistentă (suum esse subsistens)”.
24
Ibidem, q. 14, a. 1, ad 3: „Cunoaşterea (scientia) este conform cu modul cunoscătorului (modum
cognoscentis), întrucât lucrul cunoscut (scitum) este în cunoscător (in sciente) în modul cunoscătorului
(modum scientis). Or, întrucât modul esenţei divine este superior (altior) celui al creaturilor,
cunoaşterea divină nu există în Dumnezeu potrivit cu modul cunoaşterii creaturilor, …, astfel încât să
fie universală sau particulară…”.
25
Ibidem, a. 1: „În Dumnezeu există cea mai perfectă cunoaştere (in Deo perfectissime est
scientia)”; „din faptul că Dumnezeu este în cel mai înalt grad de nematerialitate (in summo
immaterialitatis), urmează că el ocupă cel mai înalt loc în cunoaştere (in summo cognitionis)”
(resp); „în Dumnezeu cunoaşterea nu este o calitate, nici un habitus, ci substanţă şi act pur” (ad 1).
26
Ibidem, a. 5, resp.: „Dumnezeu se vede pe sine prin el însuşi (seipsum videt in seipso),
deoarece el se vede pe sine prin esenţa sa (per essentiam suam); iar el vede alte lucruri nu în ele
însele, ci în el însuşi (non in ipsis, sed in seipso), deoarece esenţa sa conţine asemănarea lucrurilor
altele decât el însuşi (similitudinem aliorum ab ipso)”.
27
Ibidem, q. 55, a. 2: „[îngerii] ating perfecţiunea lor inteligibilă printr-o revărsare inteligibilă
prin faptul că ei primesc de la Dumnezeu speciile lucrurilor cunoscute, concomitent cu natura
lor intelectuală”.
23

11 THOMA DE AQUINO DESPRE MODUL DE SEMNIFICARE AL NUMELOR APLICATE LUI DUMNEZEU

49

lor, ele îşi extrag cunoaşterea din forme însufleţite de Dumnezeu28. De aceea,
Dumnezeu, îngerii şi sufletele fără trup sunt, în egală măsură, capabile să sesizeze
formele nemateriale pe care se bazează cunoaşterea intelectuală. Dar sufletele umane
legate de trup nu au un contact direct cu formele nemateriale.
Obiectul propriu intelectului uman în această viaţă şi sursa cunoaşterii lui
sunt ceea ce Thoma numeşte quiddităţi (quidditas) ale lucrurilor materiale.
Quidditatea unui lucru exprimă „ce este”-le său, ceea ce face ca el să fie mai
degrabă om decât câine sau piatră. Dar pentru Thoma, semnificaţia quiddităţii
trebuie distinsă de cele ale termenilor similari: forma şi substantia. Fără a
concepe substanţa ca un nucleu înconjurat de accidente, iar materia ca primind
amprenta formei, Thoma înfăţişează atât substanţa şi accidentul, cât şi forma şi
materia ca elemente din care lucrurile sunt compuse cu adevărat. Quidditatea
unui lucru nu constă în nici un fel în constituienţii lui, ci mai curând în definiţia
sa. Quidditatea unui lucru material este distinsă de forma sa deoarece forma nu
conţine materie, în timp ce materia nu trebuie să fie inclusă în definiţia acelui
lucru. Definiţia poate fi realizată, într-adevăr, prin abstragere din materie; dar
ceea ce se cere este abstragerea din materia particulară, iar nu din materie în
general29. Când vorbim de quidditatea unui om, înţelegem că intelectul abstrage
esenţa omului lăsând de-o parte carnea şi oasele particulare ale omului care stă
în faţa mea. Dar definiţia ar fi greşită dacă ea ar sugera că poate exista un om
fără carne şi oase.
Intelectul uman legat de trup nu diferă de fiinţele superioare doar prin sursa
cunoaşterii sale. Dacă metoda sa de cunoaştere este considerată în sensul strict al
cuvântului „intelect”30, cogniţia umană în această viaţă nu poate fi numită
„intelectuală”. Îngerii, spune Thoma, sunt fiinţe intelectuale; fiinţele umane sunt
doar raţionale31. Dar procesul complex al gândirii pretinde cel puţin un act care
este strict intelectual. Am fi îndreptăţiţi atunci să spunem că raţionalitatea umană
poate fi înţeleasă doar în relaţie şi în contrast cu intelectul îngerilor.
A pretinde că operaţiile minţii umane pot fi înţelese prin referire la ceea
ce se poate presupune despre cogniţia angelică poate părea o mistificare
28

Ibidem, q. 89, a. 1, ad 3: „sufletul separat (anima separata) nu cunoaşte cu ajutorul
formelor (species) înnăscute, nici cu ajutorul formelor pe care le abstrage, nici măcar cu ajutorul
formelor păstrate în memorie…, ci prin formele care provin dintr-un influx al luminii divine (per
species ex influentia divini luminis participatas)”.
29
ST, I, q. 85, a. 1, ad 2: „Există două materii: una, comună (communis), şi cealaltă,
desemnată (signata) sau individuală. Materie comună sunt, de exemplu, carnea şi osul; materia
individuală, acest os şi această carne. Intelectul abstrage deci esenţa specifică din realitatea
naturală, lăsând de o parte materia sensibilă individuală, dar nu materia sensibilă comună”.
30
Există însă un sens larg al cuvântului „intelect”, în care orice activitate mentală a omului
care nu este senzorială îi aparţine (cf. De veritate, q. 1, a. 12, resp., în Quaestiones disputatae,
vol. III. De Veritate, 1, Taurini-Romae, Marietti, 1922, ed. VI).
31
ST, I, q. 58, a. 3, resp.: „Dar sufletele umane care primesc cunoaşterea adevărului prin
metodă discursivă sunt numite raţionale”.
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gratuită. Dar poziţia lui Thoma derivă din cerinţele analizelor lui Aristotel, deşi
cadrul care îi permite această dezvoltare este oferit de credinţa sa. În toate
aceste privinţe, cogniţia intelectuală este asemenea cogniţiei sensibile. Dar
există o diferenţă. Odată ce un simţ a perceput obiectul său, el şi-a atins scopul
cognitiv. Imaginea sensibilă poate fi, într-adevăr, depozitată în memorie; dar
odată ce a perceput obiectul său, facultatea senzitivă nu poate constata nimic
mai mult despre lume prin nici un proces următor. Însă scopul intelectului uman
nu este acelaşi. După ce a fost determinat de formă, intelectul continuă să
formeze propoziţii prin compunere şi divizare. Intelectul ţinteşte să cunoască
ceea ce, după Aristotel, constituie scopul cunoaşterii ştiinţifice, adevărul32.
A cunoaşte intelectual, în sens strict, înseamnă a cunoaşte imediat
(statim), fără discurs mental şi în mod infailibil: „intelectul pare să desemnze
cogniţia absolută – despre o fiinţă se spune că înţelege (intelligere) deoarece
într-un anumit fel citeşte lăuntric (intus legit) adevărul în esenţa lucrului”33.
Îngerii cunosc în acest fel. Ei „obţin cunoaşterea adevărului imediat într-o
sesizare primă şi bruscă sau simplă, fără nici o mişcare sau fără nici un discurs
mental”; din contră, oamenii „pot să ajungă la cunoaşterea perfectă a adevărului
numai printr-o anumită mişcare, prin care trec de la un lucru la altul, astfel încât
ajung la cunoaşterea lucrurilor necunoscute pornind de la ceea ce ei cunosc”34.
În aceste pasaje este clar că distincţia dintre cunoaşterea intelectuală şi
cunoaşterea prin argumente nu rezidă în scop, ci în felul în care este obţinută.
Oamenii ţintesc la cunoaşterea adevărului în grade variabile de succes, în timp
ce îngerii ajung la cunoaşterea adevărului în mod imediat şi infailibil. Thoma
acceptă că până şi îngerii combină diferite concepte, dar ei le văd împreună într-o
simplă privire, întocmai ca atunci când noi privim o imagine în oglindă şi
vedem în aceeaşi privire şi o imagine (de exemplu, imaginea reflectată a
chipului) şi un lucru (corespunzător exemplului, suprafaţa oglinzii)35. Îngerul nu
se angajează într-un proces de combinare – compunere şi divizare –, aşa cum nu
se angajează în procesul de argumentare de la o propoziţie la alta; el „cunoaşte
(intelligit) compunerea şi divizarea termenilor, aşa cum cunoaşte raţionamentul
prin silogisme, căci el cunoaşte în mod simplu lucrurile compuse, în modul
repaosului, lucrurile care sunt în mişcare, în mod nematerial, lucrurile
materiale”36. Raţionamentul, ca argumentare de la o propoziţie la alta, explică
32
Ibidem, I, q. 16, a. 1, resp.: „Aşa cum binele denotă acel ceva către care tinde apetitul,
adevărul denotă acel ceva către care tinde intelectul… Astfel, scopul apetitului, şi anume binele, este
în lucrul dezirabil, iar scopul cunoaşterii, şi anume adevărul, este în intelectul însuşi … deoarece
adevărul este în intelect în măsura în care el este conform cu lucrul înţeles, aspectul adevărului
trebuie să treacă de la intelect la lucrul înţeles astfel încât şi lucrul înţeles este considerat ca
adevărat în măsura în care el are o anumită relaţie cu intelectul” (Cf. Metafizica, 993 b 21).
33
Cf. De veritate, q. 1, a. 12, resp.
34
Ibidem.
35
ST, I, q. 58, a. 3, ad 1.
36
Ibidem, a. 4, resp .
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Thoma, este o activitate a omului doar; nu există loc pentru raţionament în
activitatea unei creaturi intelectuale, precum îngerul, care cunoaşte concluzia
unui argument de îndată ce cunoaşte premisele sale. Dar formarea unei
propoziţii este o activitate care poate fi raţională şi intelectuală şi ea este
practicată în mod intelectual de către îngeri.
Deşi fiinţele umane sunt creaturi mai degrabă raţionale decât intelectuale,
ele sunt capabile de două feluri de act strict intelectual: putem vorbi de
intelligere în sens strict „atunci când cuprindem cu mintea (apprehendimus)
quidditatea lucrurilor sau când gândim despre (intelligimus) acele lucruri care
sunt recunoscute (nota) de îndată ce quiddităţile lor sunt recunoscute (notis) –
precum primele principii, care sunt cunoscute dacă noi cunoaştem termenii
lor”37. Atunci când mintea cunoaşte o quidditate, ea îşi atinge numai obiectul;
abia atunci când sesizează primele principii nedemonstrabile, ea îşi atinge şi
scopul. De aceea, Thoma foloseşte frecvent capacitatea noastră de a sesiza
primele principii nedemonstrabile ca mărturie că noi suntem capabili, într-un
mod limitat, de acţiune propriu-zis intelectuală. Oricare dintre raţionametele
noastre începe sau sfârşeşte prin cunoaşterea primelor principii38. Dacă un om
sesizează primele principii nedemonstrabile, mintea sa realizează cea mai
redusă activitate a intelectului angelic.
Când sufletul uman realizează propria lui operaţie şi gândeşte, nu
primeşte nimic corporal – operaţia lui „transcende lucruri materiale” şi arată că
fiinţa (esse) sufletului „este adusă deasupra corpului şi nu depinde de el”. Dar,
deoarece sufletul omului în această viaţă este forma unui corp, el trebuie să
obţină „cunoaşterea sa nematerială” din lucruri materiale39. Obiectul propriu al
intelectului uman legat de trup sunt quiddităţile lucrurilor materiale. Formele
nemateriale – precum îngerii şi Dumnezeu – sunt dincolo de perceperea
cognitivă a intelectului uman în această viaţă. Iar trecerea de la obiectul
intelectului legat de trup – quiddităţile – la scopul său – adevărul – este una
lungă şi complexă, în care eroarea este posibilă, fiind vorba de raţionament
uman, iar nu de intelecţie angelică.
Ca formă a corpului, sufletul intelectiv uman nu poate fi pe deplin
intelectual în modul său de activitate. Ar fi greşit să înţelegem că, din cauză că
sufletul uman în această viaţă este forma corpului, el nu este cu adevărat
intelectual – ca şi cum corpul ar fi un impediment care stă în calea propriei lui
funcţionări. Din contră, Thoma crede că sufletul uman este tipul cel mai
imperfect de substanţă nematerială. El ocupă locul de jos pe scara fiinţelor
nemateriale, acelaşi pe care materia fără formă îl ocuă pe scara lucrurilor
37

De veritate, q. 1, a. 12.
ST, I, q. 79, a. 4, resp.: „…dincolo de sufletul intelectual al omului trebuie să presupunem
un intelect superior de la care sufletul primeşte puterea sa de înţelegere”.
39
De Anima, q. 1 (în Quaestiones disputatae, vol. II. De potentia Dei, Taurini-Romae,
Marietti, 1922, ed. VI).
38
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sensibile. Deşi, ca lucru subzistent, sufletul are propria sa operaţie, el nu o poate
îndeplini fără a fi determinat să acţioneze prin formele inteligibile pe care le
primeşte de la lucruri pe calea simţurilor; „deoarece simţurile operează prin
organe corporale, condiţia naturii sufletului îl face să fie unit cu un corp”40. În
măsura în care este vizată ordinea naturală a lucrurilor, dacă sufletul uman ar fi
fără corp, el ar fi incapabil de propria sa operaţie – activitatea intelectuală în
sens mai slab.
Dacă „modul de a exista (modus essendi) al unui lucru cunoscut
depăşeşte (excedat) modul naturii cunoscătorului (modum naturae
cognoscentis), atunci cunoaşterea acelui lucru trebuie să fie dincolo de natura
acelui cunoscător”41. Cunoaşterea directă a substanţelor separate se situează
dincolo de perceperea naturală a omului, iar cunoaşterea directă a lui
Dumnezeu, dincolo de perceperea îngerilor; singura fiinţă care cunoaşte natural
pe Dumnezeu este Dumnezeu însuşi.
Dar Thoma nu doreşte să elimine orice posibilitate a omului de a
cunoaşte îngerii şi pe Dumnezeu. Mai întâi, el consideră că sufletele celor
fericiţi în viaţa de apoi pot să se ridice deasupra naturii lor prin graţia divină,
astfel încât să vadă esenţa lui Dumnezeu42. Unii vor ajunge s-o vadă mai perfect
(perfectius) decât alţii; această diferenţă este dată de modus intelligendi; altfel,
toţii văd acelaşi lucru43.
Thoma crede că oamenii pot avea în această viaţă o cunoaştere imperfectă
şi indirectă a lui Dumnezeu. Definind această cunoaştere, el dezvoltă noţiunea
de modus significandi. Dumnezeu reuneşte în el însuşi, într-o formă superioară,
toate perfecţiunile care se găsesc în creaturile sale. Atunci când intelectul obţine
cunoaşterea de la lucrurile create, el este informat cu asemănarea perfecţiunilor
divine care se găsesc în creaţiile lui Dumnezeu, precum bunătatea sau
înţelepciunea. Pornind de la acestea, el este capabil să formeze conceptul de
Dumnezeu, care este adevărat, în sensul că Dumnezeu are efectiv perfecţiunile
care îi sunt atribuite. Dar intelectul nu poate ajunge la o definiţie a esenţei lui
Dumnezeu în modul în care poate s-o facă pentru om sau alte lucruri
corporale44. Înseamnă aceasta că, atunci când noi descriem pe Dumnezeu,
cuvintele pe care le folosim nu pot fi aplicate în sens propriu lui Dumnezeu?
40

Ibidem, q. 7.
ST, I, q. 12, a. 4, resp.
42
Ibid., q. 12, a. 4: „intelectul creat nu poate vedea esenţa lui Dumnezeu decât în cazul că
Dumnezeu prin harul său se uneşte el însuşi cu intelectul creat, ca un obiect făcut inteligibil
pentru el”.
43
Ibidem, a. 6, ad 2: „Când se pune că un intelect nu înţelege unul şi acelaşi lucru mai bine
decât altul, aceasta ar fi adevărat dacă s-ar referi la modul lucrului înţeles (referatur ad modum rei
intellectae), căci oricine îl înţelege altfel decât este, de fapt nu îl înţelege cu adevărat, dar nu dacă
s-ar referi la modul de înţelegere (referatur ad modum intelligendi), întrucât înţelegerea unuia este
mai perfectă decât înţelegerea altuia”.
44
De potentia, 7, 5.
41
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Intelectul nostru, răspunde Thoma, percepe perfecţiunile divine aşa cum sunt ele
în creaturile sale şi le semnifică aşa cum semnifică ele în vorbire. Cu toate
acestea, cu privire la „ce semnifică ele (id quod significant)” – perfecţiuni
precum bunătatea şi viaţa – cuvintele nu doar sunt aplicate lui Dumnezeu, ci îi
sunt aplicate într-un sens mai propriu decât oricăreia dintre creaturile sale. Dar
în ce priveşte modul lor de semnificare (modus significandi), ele nu sunt spuse
în sens propriu despre Dumnezeu, deoarece ele au un mod de semnificare care
este propriu lucrurilor create45.
III. Cea mai completă analiză întreprinsă de Thoma de Aquino asupra
relaţiei dintre lucrul semnificat (res significata) şi modul de semnificare (modus
significandi) se găseşte în comentariul la prima carte a Sentinţelor46.
Mai întâi, Thoma ridică problema dacă existenţa (esse) poate fi predicată
despre Dumnezeu în sens propriu şi, corespunzător, dacă, dintre toate numele, „Cel
care este” (Qui est) poate fi considerat numele cel mai propriu al lui Dumnezeu47.
Potrivit autorităţilor citate în obiecţii, Dumnezeu este numit în sensul cel
mai propriu prin esse sau derivatul de la esse – Qui est. După Ioan Damaschin,
cuvântul cel mai potrivit pentru a-l numi pe Dumnezeu este Qui est, deoarece,
comentează Thoma, în această viaţă noi putem cunoaşte despre Dumnezeu
numai că este (cognoscimus quia est), ci nu ce este (et non quid est), şi
deoarece noi putem să-l numim numai în măsura în care îl cunoaştem (nisi
secundum quod cognoscimus)48. Ps.-Dionisie identifică pe esse drept prima
dintre participările la bunătatea divină, fiind principiul celorlalte şi, într-un fel,
conţinând în sine unitar toate celelalte participări, precum a trăi şi a înţelege49;
astfel, Dumnezeu este principiul divin, iar toate celelalte lucruri sunt unul, în el;
din cauza acestei similarităţi între esse şi Dumnezeu, esse este cel mai propriu
nume al lui Dumnezeu; în fine, după Avicenna, întrucât cuvântul „lucru” este
aplicat în virtutea quiddităţii lui, cuvintele „Cel care este” sau „fiinţă” (ens) sunt
aplicate în virtutea actului fiinţei (actus essendi). Pe această bază, Thoma
45

ST, I, q. 13, a. 3.
Scriptum super libros Sententiarum, I, dist. 8, q. 1, a. 1; dist, 22, q. 1, a. 1, 2; dist. 35, q. 1, a. 4.
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In I Sent., d. 8, q. 1, a. 1.
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Argumentul este bazat pe Ioan Damaschin, De fide orthodoxa, I, c. 9: „Dintre toate numele care
se dau lui Dumnezeu se pare că cel mai propriu este Cel care este, după cum el însuşi s-a numit pe
munte, lui Moise, când zice: «Spune fiilor lui Israil: M-a trimis Cel care este»”; „…primul nume
al lui Dumnezeu indică existenţa lui, dar nu ce este Dumnezeu” (în DUMITRU FECIORU,
Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, Bucureşti, Ed. Scripta, 1993, ediţia a III-a, p. 33).
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Cf. De divinis nominibus, c. 5, 1: „Numele de bine, explicând toate ieşirile cauzei
universale, se extinde asupra celor ce există şi a celor ce nu există şi este mai presus de cele
existente şi ne-existente. Numele de existenţă se extinde la toate cele existente şi este mai presus
de cele ce sunt. Acela de viaţă se extinde la toate cele ce trăiesc şi este peste cele cu viaţă. Acela
de înţelepciune se referă la cele inteligibile, raţionale şi sensibile, şi este mai presus de toate
acestea” (în DUMITRU STĂNILOAE, Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere complete şi scoliile
Sfântului maxim Mărturisitorul, Bucureşti, Paideia, 1996).
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gândeşte că, din cauză că esenţa unei creaturi diferă de existenţa ei (in qualibet re
creata essentia sua differat a suo esse), un asemenea lucru este numit pornind de la
quidditatea sa (proprie denominatur a quidditate sua), iar nu de la existenţă (et
non ab actu essendi); existenţa lui Dumnezeu şi quidditatea sa sunt identice
(ipsum esse suum est sua quidditas); de aceea, numele derivat de la esse – „Cel
care este” – numeşte pe Dumnezeu în mod propriu şi este numele său propriu
(proprie nominat ipsum, et est proprium nomen eius). Existenţa este aplicată lui
Dumnezeu în mod propriu nu în sensul că nu poate aparţine creaturilor, ci în sensul
că în Dumnezeu nu este unită sau amestecată cu privaţia sau potenţialitatea50.
Diferitele nume pe care noi le aplicăm lui Dumnezeu semnifică perfecţiunile
divine numai potrivit cu modul nostru de înţelegere a perfecţiunilor create. Astfel,
un nume precum „înţelepciune” nu va fi suficient ca să semnifice înţelepciunea
divină, întrucât înţelepciunea creată nu corespunde înţelepciunii necreate; aceeaşi
deficienţă apare şi în cazul numelui Qui est, derivat din esse, acesta nefiind deci mai
potrivit decât alte nume51. Mai departe, explică Thoma, deficienţa vine din faptul că
toate numele folosite de noi pentru a semnifica pe Dumnezeu semnifică numai
potrivit cu modul a ceva concret şi compus. El ilustrează aceasta cu numele
„înţelepciune”. Atunci când spunem Deus est sapiens, est din acest enunţ, ca formă
a verbului esse, are un dublu neajuns: în primul rând, est provine din modul concret
în care esse însăşi semnifică, această deficienţă aplicându-se şi numelui Qui est; în
al doilea rând, înţelepciunea creată nu corespunde în mod necesar conţinutului
inteligibil deplin al înţelepciunii divine, deoarece implică o compoziţie. Astfel, deşi
susţine întâietatea lui Qui est între numele divine, Thoma introduce un motiv
important pentru concepţia sa că toate numele create, inclusiv acest cel mai potrivit
nume, semnifică pe Dumnezeu în mod imperfect; atunci când sunt aplicate concret,
toate numele implică o compoziţie şi deci o imperfecţiune în modul în care ele
semnifică52. De aceea, el aduce în discuţie precizarea lui Ioan Damaschin53 că
numele Qui est nu semnifică ce este Dumnezeu, ci mai degrabă arată „o mare
infinită de substanţă” (pelagus substantiae infinitum). Deoarece infinitul nu poate fi
cuprins, el nu poate fi numit, ci rămâne necunoscut; de aceea, Qui est nu pare a fi un
nume divin. Thoma răspunde că toate celelalte nume exprimă pe esse numai în
termenii unui conţinut inteligibil determinat. De exemplu, numele „înţelept”, aplicat
concret, înseamnă a fi ceva, adică a fi înţelept. Dar numele Qui est semnifică esse
fără specificare şi nu ca determinat de un factor adiţional. De aceea, explică Thoma,
Qui est nu semnifică ce este Dumnezeu, ci mai degrabă indică o nedeterminare
(quasi non determinatum)54.
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In I Sent., d. 8, q. 1, a. 1, ad 1.
Ibidem, obj. 3.
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Ibidem, ad 3.
53
Cf. De fide orthodoxa, I, c. 9: „[Cel care este] are adunată în el însuşi toată existenţa, ca o
mare infinită şi nemărginită a fiinţei” (în D. FECIORU, op. cit., p. 33).
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In I Sent., d. 8, q. 1, a. 1, obj. 4 şi ad 4.
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Este evident că, în această discuţie, sunt recunoscute transcendenţa şi
inefabilitatea divină, precum şi limitele înţelegerii umane, când se ajunge la
cunoaşterea noastră a naturii divine. Totuşi, cititorul ar putea pretinde mai multă
precizie în legătură cu ce înţelegea Thoma atunci când nega faptul că noi putem
cunoaşte ce este Dumnezeu, îndeosebi în textul unde a arătat că numele Qui est
este cel mai potrivit despre Dumnezeu; căci s-ar părea că şi alte nume ar putea fi
spuse despre el în mod adecvat. A doua discuţie din acelaşi comentariu55 aduce
clarificări în această privinţă.
Mai întâi, este susţinută concepţia potrivit căreia Dumnezeu poate fi
numit, dar numai în gradul în care el poate fi cunoscut. Deoarece noi putem
ajunge doar la cunoaşterea imperfectă a lui Dumnezeu, îl putem numi doar
imperfect, cum spune Thoma, printr-o vorbire bâlbâită sau gângăvită (quasi
balbutiendo) şi aceasta vor fi avut în minte autorii lui De divinis nominibus şi
Liber de causis, explică el, când se refereau la Dumnezeu ca de necuprins şi de
nenumit – ei înţeleg că nici un nume nu exprimă perfect pe Dumnezeu însuşi56.
Pentru a sublinia incapacitatea intelectului uman de a înţelege ce este
Dumnezeu, Thoma face apel şi la o remarcă pe care o atribuie lui Augustin, şi
anume că „Dumnezeu scapă oricărei forme a intelectului (omnem formam
subterfugit)”57. Augustin pare să se refere la o formă corporală, dar nu este
necesar ca orice lucru numit să aibă o formă corporală. Totuşi, dacă Augustin
vorbeşte despre forme fără nici o astfel de restricţie, el înţelege să spună orice
formă pe care intelectul nostru o poate concepe. Dumnezeu scapă oricărei
forme, din cauza esenţei sale. De exemplu, înţelepciunea lui Dumnezeu
depăşeşte orice înţelepciune şi întreaga înţelepciune pe care intelectul nostru o
poate percepe. De aceea, Dumnezeu nu este accesibil intelectului nostru în
sensul în care noi l-am putea cunoaşte perfect, înţelegându-l58.
Apoi, Thoma abordează problema numirii lui Dumnezeu din perspectivă
gramaticală, formulând obiecţia potrivit căreia Dumnezeu nu poate fi numit
printr-un substantiv şi, la fel, prin pronume, participiu sau verb. Căci orice
substantiv semnifică substanţa având o anumită calitate; dar în Dumnezeu nu
există compoziţie din substanţă şi calitate59. Răspunzând, Thoma arată că atunci
când spunem că un substantiv semnifică substanţa împreună cu calitatea, nu
trebuie să conchidem din aceasta că substanţa şi calitatea sunt folosite aici în
55

Ibidem, dist. 22, q. 1, a. 1-2.
In I Sent., dist. 22, q. 1, a. 1, ad 1. Pasajul în chestiune din De divinis nominibus, c. 1, 5:
„Dar dacă este mai presus de orice cuvânt şi de orice cunoştinţă… ea însăşi este cu totul de
necuprins şi nu este… nici nume, nici cuvânt… dumnezeirea s-a arătat de nenumit şi mai presus
de nume” (în D. Stăniloae, op. cit.).
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Ibidem, obj. 2. Thoma atribuie această remarcă lui Augustin (deşi o asemenea remarcă nu
se găseşte în scrierile acestuia) şi în comentariul său la tratatul lui Boethius, De Trinitate (q. 1, a. 2,
obj. 2), şi în De veritate (q. 2, a. 1, obj. 10).
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Ibidem, ad 2.
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Ibidem, obj. 3.
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sensul strict în care logicienii le disting ca două predicamente. Pe de altă parte,
gramaticianul înţelege termenii „substanţă” şi „calitate” cu referire la modul în
care ei semnifică. Din această perspectivă gramaticală, este adevărat că ceea ce
este semnificat printr-un substantiv este semnificat ca şi cum ar fi ceva care
subzistă. Acest mod de a semnifica atrage consecinţa gramaticală că altceva
poate fi predicat despre el, ca atunci când, de exemplu, noi folosim cuvântul
„albeaţă” drept subiect într-un enunţ. Tocmai din această cauză, gramaticianul
distinge substantivele de verbe şi observă că ultimele nu semnifică lucruri ca
substinzând60.
Trebuie să ţinem seama de ceea ce face ca orice nume considerat, în cazul
de faţă, un substantiv, să fie aplicat, altfel spus, de ceea ce el este destinat să
semnifice; căci aceasta serveşte drept principiu prin care lucrul devine cunoscut.
Astfel, Thoma admite că despre ceea ce face ca un substantiv să fie aplicat se
poate vorbi în măsura în care are modul calităţii; căci, aici, noi folosim termenul
pentru a ne referi la principiul conform căruia un lucru devine capabil să fie
cunoscut, adică forma. Într-adevăr, din această perspectivă, încă aceea a
gramaticianului, forma substanţială poate să trimită la calitate. Cât priveşte
semnificaţia unui substantiv, nu are importanţă dacă principiul care redă ceva
cognoscibil este identic, în realitate, cu ceea ce substantivul semnifică. În fapt,
cele două sunt identice, în cazul unui substantiv abstract, precum umanitate; dar
diferite, în cazul unui substantiv concret, precum om. Dumnezeu poate fi
semnificat printr-un substantiv care are calitate, considerată drept conţinutul
inteligibil în virtutea căruia acel substantiv este aplicat (quantum ad rationem a
qua nomen imponitur), şi substanţă, considerată drept ceea ce substantivul este
destinat să semnifice (quantum ad id cui imponitur). Astfel, cu aceste
caracteristici în minte, conchide el, noi putem aplica substantive lui Dumnezeu.
În alte cuvinte, în Dumnezeu, principiul în virtutea căruia El – Dumnezeu – este
cognoscibil, este identic cu ceea ce substantivul – Dumnezeu – semnifică61.
Apoi, Thoma discută despre cum pot fi predicate despre Dumnezeu unele
nume în sens propriu – possit dici proprie de Deo. El observă că orice perfecţiune
care este prezentă în creaturi depinde de Dumnezeu ca de cauza sa exemplară.
Deoarece nici o creatură nu poate primi perfecţiunea sa potrivit cu modul în care
acea perfecţiune este prezentă în Dumnezeu, orice creatură se îndepărtează de
reprezentarea perfectă a cauzei sale exemplare. Există o anumită gradaţie în rândul
creaturilor, astfel încât unele participă mai deplin decât altele la perfecţiunile pe care
le primesc de la Dumnezeu şi, de aceea, îl reprezintă mai perfect62.
După aceste clarificări ontologice, Thoma dezvoltă distincţia dintre lucrul
semnificat printr-un nume (res significata) şi modul de semnificare (modus
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significandi). Întrucât numele pe care le folosim pentru a semnifica pe
Dumnezeu sunt împrumutate de la creaturi, asemenea nume nu reuşesc
niciodată să reprezinte pe Dumnezeu cât priveşte modul în care ele semnifică;
căci ele semnifică perfecţiunile divine potrivit cu modul în care creaturile
participă la asemenea perfecţiuni. Subiacentă gândirii lui Thoma este aici
axioma, des repetată, după care ceva este receptat potrivit cu modul
receptorului. Insistând apoi asupra a ceea ce asemenea nume trebuie să
semnifice (res significata), Thoma întroduce o altă distincţie. Unele nume sunt
stabilite pentru a semnifica perfecţiuni, fără a include nici un mod în
semnificaţia lor; în alte cuvinte, ele semnifică perfecţiuni pure. Alte nume sunt
stabilite pentru a semnifica o perfecţiune, împreună cu un mod al creaturii de a
participa la acea perfecţiune. De exemplu, un nume ca „percepţie” înseamnă
cunoaştere împreună cu modul de a fi receptat materialiter de o putere legată cu
un organ. Dar numele „cunoaştere” nu include nici un mod de participare în
sensul său prim. Numai nume de ultimul tip, precum „înţelepciune”, „bunătate,
„esenţă” etc., pot fi spuse în mod propriu despre Dumnezeu cu privire la ceea ce
ele semnifică (res significata). Nume de primul tip, care includ în semnificaţia
lor primă un mod imperfect de participare, nu pot fi spuse despre Dumnezeu în
mod propriu, ci numai metaforic. Acest lucru este important, deoarece ne arată
că, atunci când Thoma se referă la anumite nume, ca spuse în mod propriu
despre Dumnezeu, el înţelege să excludă predicaţia metaforică63.
În fine, în această discuţie, Thoma insistă asupra faptului că până şi acele
nume care semnifică perfecţiuni pure sunt insuficiente pentru a reprezenta
perfect pe Dumnezeu. Aceasta se datorează modului specific în care creaturile
semnifică – modus significandi al lor. El sugerează că în privinţa numelor pe
care noi le aplicăm lui Dumnezeu, trebuie să negăm ceea ce semnifică asemenea
nume (res significata) sau, în cazul numelor care semnifică perfecţiuni pure, cel
puţin modul specific creaturilor în care ele semnifică, căci în acest mod de a
semnifica este implicată imperfecţiunea64.
Despre numele care semnifică perfecţiuni pure şi modul specific
creaturilor în care asemenea nume semnifică, Thoma vorbeşte şi în Summa
contra gentiles; aici, sunt selectate anumite nume care semnifică perfecţiunea
fără nici un fel de restricţii (absolute perfectionem absque defectu designant),
nume precum bonitas, sapientia, esse, care pot fi aplicate atât creaturilor cât şi
lui Dumnezeu65. Dar chiar şi aceste nume poartă cu ele o deficienţă încorporată.
Este adevărat că ele nu implică nici o imperfecţiune în ce priveşte ceea ce ele
63

Ibidem.
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sunt destinate să semnifice; dar includ o deficienţă în modul lor de a semnifica.
Această deficienţă se datorează faptului că intelectul nostru îşi derivă conţinutul
inteligibil din experienţa sensibilă. Întrucât lucrurile sensibile sunt compuse din
materie şi formă, în ele există întotdeauna o distincţie între formă şi lucrul care
posedă acea formă. O formă realizată într-un asemenea lucru poate fi simplă,
dar va fi imperfectă, deoarece ea nu subzistă (imperfecta, utpote non
subsistens). Lucrul care are o asemenea formă subzistă (subsistens), desigur; dar
el nu este simplu, ci concret66.
De aceea, dacă exprimăm abstract asemenea nume, şi deci ca ceva simplu – de
exemplu, bunătatea –, calea abstractă de semnificare implică faptul că tocmai
prin aceasta ceva subzistă. Dar dacă noi exprimăm concret asemenea nume – un
lucru bun, de exemplu –, calea concretă de semnificare implică un gen de
compoziţie între bunătate şi lucrul care este bun. Desigur, nici una din aceste
limitări nu poate fi aplicată lui Dumnezeu sau bunătăţii divine. Prin urmare, în
orice nume spus de noi despre Dumnezeu, cât priveşte modul său de
semnificare, apare un gen de imperfecţiune (imperfectio invenitur) care nu
corespunde lui Dumnezeu (Deo non competit), chiar dacă lucrul semnificat (res
significata) i se potriveşte în modul cel mai deplin (eminenti modo). De aceea,
conchide Thoma, în acord cu Ps.-Dionisie67, numele de acest tip trebuie să
fie, deopotrivă, afirmate şi negate despre Dumnezeu (et affirmari de Deo et
negari) – afirmate din cauza semnificaţiei numelui (propter nominis rationem), dar
negate din cauza modului în care ele semnifică (propter significandi modum)68.
În contrast cu asemenea nume, Thoma observă că altele includ un mod
care este propriu creaturilor (modo proprio creaturis) chiar în ceea ce ele
semnifică. Nume de tipul – „fiinţă umană” sau „piatră”, de exemplu – nu pot fi
aplicate lui Dumnezeu decât metaforic (nisi per similitudinem et metaphoram).
Şi alte nume exprimă perfecţiuni pure împreună cu modul desăvârşit (modus
supereminentiae) în care ele sunt realizate în Dumnezeu – de exemplu, „binele
suprem” (summum bonum) sau „fiinţa primă” (primum ens). Acestea, desigur,
por fi aplicate numai lui Dumnezeu. Dar specificarea lui Thoma privind modul
în care asemenea nume semnifică trebuie reţinută – chiar şi asemenea nume
aduc cu ele o deficienţă şi o limitare în modul lor de a semnifica.
Thoma rezumă, observând că modul desăvârşit în care perfecţiunile pure
sunt prezente în Dumnezeu poate fi exprimat prin nume pe care noi le impunem
doar prin negaţie (per negationem): aeternum, infinitum; sau prin exprimarea
relaţiei lui Dumnezeu cu alte nume (per relationem ipsius ad alia): prima
66
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causa, summum bonum; şi încheie cu remarca bine-cunoscută: „Cât priveşte pe
Dumnezeu, noi nu suntem capabili să cuprindem cu mintea ce este el, ci ce nu
este el (non enim de Deo capere possumus quid est, sed quid non est) şi cum
sunt legate cu el alte lucruri”69.
IV. Thoma a admis un gen de cunoaştere pozitivă a lui Dumnezeu, el
vorbind despre capacitatea intelectului uman de a aplica în această viaţă
anumite nume în mod substanţial lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că asemenea
nume nu sunt predicate accidental despre Dumnezeu, dar şi că ele semnifică
într-un fel ceea ce este Dumnezeu în el însuşi. Implică aceasta faptul că noi am
fi capabili să înţelegem sau să definim esenţa divină? Cât de aproape de o
reflectare perfectă a esenţei lui Dumnezeu sunt conceptele pe care noi le putem
deriva din perfecţiunile creaturilor? Semnifică substanţa divină nume precum
„bun”, „înţelept”, „drept”, în condiţiile în care ele nu apar a fi negative, ci
pozitive, în ceea ce ele semnifică?
Această teorie este dezvoltată în De Potentia70, explicit, împotriva abordării
negative a lui Maimonides, după care astfel de nume pot fi înţelese în două
moduri. Potrivit cu primul mod, ele pot fi considerate ca referindu-se exclusiv la
o asemănare care se obţine între efecte produse de Dumnezeu şi alte efecte
produse de noi – per similitudinem effectus. Astfel, a spune că Dumnezeu este
„înţelept” nu înseamnă în fapt nimic mai mult decât a arăta că el acţionează în
maniera unei persoane înţelepte (ad modum sapientis) sau prin efectele sale;
aceasta nu înseamnă că „înţelepciunea” este cu adevărat ceva prezent în
Dumnezeu însuşi. Potrivit cu al doilea mod de folosire a unor asemenea nume – per
modum negationis –, ele sunt pur negative ca semnificaţie. Ca urmare, a spune
că Dumnezeu este „viu” nu înseamnă a descrie ceva în mod real prezent în
Dumnezeu; înseamnă numai a nega pentru el modul de a fi (removeamus a Deo illum
modum essendi) prin care lucrurile „nevii” există. La fel, a spune că Dumnezeu
este inteligent nu înseamnă a indica un lucru cu adevărat prezent în Dumnezeu,
ci numai a nega pentru el modul de a fi prin care animalele sălbatice există71.
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Ibidem, 278.
De potentia, q. 7, a. 2, 4-5, 7 .
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Ibidem, resp. (început). Referitor la doctrina lui Maimonides, vezi cap. 52-59 din Dalālat
al-Har'irin, I (Ghidul perplexului, cartea I); „A devenit astfel clar pentru tine faptul că orice
atribut pe care îl predicăm despre el este un atribut al acţiunii sau, dacă atributul vizează esenţa,
iar nu acţiunea sa, semnifică negarea privaţiei atributului în chestiune” (Guide of the Perplexed, I,
c. 58, trad. S. Pines, în A. Hyman, J, J, Walsh (eds.), Philosophy in the Middle Ages, New
York…, Harper & Row, p. 373). În legătură cu discuţia lui Thoma despre abordarea numelor
divine de către Maimonides, vezi H. A. WOLFSON, „St. Thomas on Divine Attributes”, în
Mélanges offerts à Etienne Gilson, Paris, 1959, pp. 673-700; I. FRANCK,, „Maimonides and
Aquinas on Man's Knowledge of God: A Twentieth Century Perspective”, The Review of
Metaphysics, 38 (1985), pp. 591- 615.
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În legătură cu prima abordare, Thoma crede că n-ar exista nici o diferenţă
între afirmaţia noastră că Dumnezeu este înţelept (sapiens) şi aceea că este
mânios (iratus) sau aceea că este foc (ignis). Dumnezeu ar putea fi numit
mânios, deoarece acţionează în modul unei persoane mânioase care pedepseşte
(operatur ad modum irati dum punit), de exemplu, pe cei păcătoşi; ar putea fi
numit foc, deoarece el acţionează în modul în care focul acţionează atunci când
purifică. Dar această poziţie ar fi opusă concepţiei sfinţilor şi profeţilor, care,
vorbind despre Dumnezeu (loquentium de Deo), arată că afirmă (probant)
anumite lucruri despre el, de exemplu, că el este înţelept sau viu, dar resping
(removent) altele, de exemplu, că el este corp. Potrivit lui Maimonides, cel puţin
cum îl înţelege Thoma, toate lucrurile ar putea cu egală îndreptăţire să fie
afirmate şi negate despre Dumnezeu.
Mai mult, conform cu credinţa creştină, lumea creată nu a existat
dintotdeauna (creaturam non semper fuisse). Dar dacă ar fi fost acceptată
poziţia lui Maimonides, Dumnezeu n-ar mai fi putut fi numit (non possemus
dicere) înţelept sau bun înaintea creaturilor (antequam creaturae) care există cu
adevărat. Înaintea creaţiei nu exista nici un efect prin care Dumnezeu ar fi putut
acţiona (nihil in effectibus operabatur) ca o persoană bună sau înţeleaptă.
Thoma găseşte o asemenea pretenţie ca fiind contrară credinţei adevărate, în
afară poate de faptul că cineva înţelege prin aceasta că, înainte de creaţie, este
posibil ca Dumnezeu să fi acţionat asemenea unei persoane înţelepte şi, de
aceea, ar putea să fie numit înţelept. Dar atunci s-ar putea admite că termenul
„înţelept” indică ceva care există cu adevărat în Dumnezeu (aliquid existens in
Deo) şi care este substanţa divină; căci orice este prezent în Dumnezeu este
identic cu substanţa sa.
La fel de clară este şi critica celei de-a doua căi de înţelegere a numelor
divine. Potrivit lui Maimonides, celelalte nume pe care noi le predicăm despre
Dumnezeu trebuie înţelese ca pur negative. Căci numele oricărei specii aduce cu
sine un mod care nu se potriveşte lui Dumnezeu (aliquis modus qui Deo non
competit); în orice nume de specie este inclusă o diferenţă prin care este negată
o altă specie. Astfel, numele „leu” include diferenţa patruped, ceea ce exclude
pasărea, de exemplu. Ca urmare, dacă numele pe care le atribuim lui Dumnezeu
ar fi pur negative, aşa cum l-am putea numi „viu”, din cauză că fiinţa sa nu este
animată, la fel de bine l-am putea numi „leu”, deoarece modul său de a fi nu
este acela al păsării. Mai mult, orice negaţie trebuie să se bazeze pe o afirmaţie;
altfel, intelectul uman, în afară de cazul în care ar cunoaşte ceva pozitiv despre
Dumnezeu, n-ar putea nega nimic despre acesta.
Thoma îşi expune propria poziţie bazându-se pe Ps.-Dionisie72; el
contrazice faptul că numele în chestiune – „bine”, „drept”, „înţelept” etc. – semnifică
72

Cf. De divinis nominibus, XIII, 3: „Pentru ea [divinitatea] nu există nici nume nici cuvânt,
ci ea este izolată în cele mai inaccesibile locuri” (în D. STĂNILOAE, op. cit.).
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substanţa divină, chiar dacă numai imperfect şi în manieră insuficientă, şi face
din nou apel la similaritatea care trebuie să existe între un efect şi cauza sa.
Deoarece orice agent acţionează în măsura în care este în act (omne agens agat
in quantum actu est) şi produce deci ceva într-un mod asemenea sieşi (agat
aliqualiter simile), forma efectului trebuie să fie prezentă într-un fel în cauza
care acţionează (formam facti aliquo modo esse in agente). Thoma înţelege
corect că ceea ce a respins Maimonides este tocmai universalitatea acestei
pretenţii: nu orice cauză este asemenea efectului ei, ci există un tip de
cauzalitate, cum este cea divină, unde efectul nu este asemenea cauzei73. În
unele cazuri, un efect este egal cu puterea cauzei: formele prezente în agent şi în
efect vor fi definite în acelaşi fel şi vor aparţine aceleeaşi specii (coincidunt in
idem specie) – asemenea cauze şi efecte sunt univoce. În alte cazuri, însă,
efectul nu este egal cu puterea cauzei: forma în chestiune nu este prezentă în
acelaşi mod în cauză şi în efect. În măsura în care forma în chestiune este
prezentă în agent, agentul are puterea de a produce efectul. Dar, deoarece
întreaga putere a agentului nu este exprimată prin efect, forma este prezentă în
agent într-un mod diferit şi mai deplin decât în efect; asemenea cauze şi efecte
sunt descrise mai degrabă ca echivoce decât ca univoce. În cazul efectelor lui
Dumnezeu, nici un efect nu este egal cu puterea divină. Altfel, numai un singur
efect ar putea purcede din acea putere – o poziţie pe care Thoma a respins-o
întotdeauna. Iar dacă nici un efect nu poate fi egal cu puterea cauzei divine,
urmează că forma găsită într-un asemenea efect nu poate fi înţeleasă în acelaşi
mod atunci când o asemenea formă este atribuită lui Dumnezeu. Ea trebuie să
fie prezentă în el într-un mod mai deplin. De aceea, „multiplele forme realizate
în efectele lor diferite sunt unite (uniuntur) în Dumnezeu ca într-o singură putere
comună (in una virtute communi). În manieră asemănătoare, perfecţiunile lucrurilor
create imită (assimilantur) pe Dumnezeu potrivit esenţei sale unice şi simple”74.
Se poate conchide că, deoarece intelectul nostru obţine cunoaşterea din
lucrurile create, el este informat prin asemănarea perfecţiunilor pe care le
descoperă în creaturi – de exemplu, asemănarea sau ideea de înţelepciune,
putere, bunătate etc. Aşa cum în ordinea ontologică aceste creaturi, deşi într-un
mod imperfect, sunt asemenea cu Dumnezeu, şi în ordinea cunoaşterii
„intelectul nostru este informat (informatur) de idei ale perfecţiunilor
(perfectionum speciebus) din creaturi”. După cum remarcă Thoma, cunoaşterea
este o comparare sau asimilare a intelectului însuşi cu ceea ce este cunoscut. De
aceea, acele lucruri pe care intelectul le gândeşte, atunci când este informat prin
asemănarea unor asemenea perfecţiuni, trebuie să existe cu adevărat în
Dumnezeu. Căci Dumnezeu este unicul în care toate asemănările de acest fel
73

A se vedea, pentru o discuţie mai largă, studiul lui A. HYMAN, „Maimonides on Religious
Language”, în J. L. Kraemer (ed.), Perspectives on Maimonides: Philosophical and Historical
Studies, Oxford, 1991, pp. 175-191.
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De potentia, q. 7, a. 5, resp. (mijloc).
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sunt similare (omnes simile sunt). Dar dacă o specie sau idee inteligibilă din
intelectul nostru ar fi adecvată sau egală cu esenţa divină imitând-o, o astfel de
idee ar trebui să cuprindă esenţa divină. Iar o asemenea concepţie, cât priveşte
intelectul nostru, ne-ar da o înţelegere sau o percepere perfectă a lui Dumnezeu75.
Thoma ne reaminteşte, bineînţeles, că nici o specie sau idee în intelectul
uman nu este o asimilare sau imitaţie perfectă a esenţei divine. Din această
cauză, numele pe care noi le aplicăm lui Dumnezeu, pentru a exprima asemenea
concepte, semnifică acea realitate care este substanţa divină, „dar ele nu o
semnifică în mod perfect aşa cum este în sine (non tamen perfecte ipsam
significant secundum quod est); ele o semnifică numai în măsura în care ea este
înţeleasă de noi (secundum quod a nobis intelligitur)”. În acest punct, Thoma
pare să încerce o reconciliere între susţinerea unui gen de cunoaştere pozitivă a
substanţei lui Dumnezeu şi pretenţia sa din Scriptum, că noi nu putem cunoaşte
ce este Dumnezeu, ci numai ce nu este el. Aşa cum arată Thoma acum, în De
potentia, asemenea nume, adică nume ale perfecţiunilor pure precum „bun”,
„înţelept”, „drept” etc., semnifică substanţa divină, „dar nu într-atât încât să
devenim capabili s-o înţelegem (non tamen quasi comprehendes ipsam)”; ci
numai imperfect. Din acest motiv el reia comentariul asupra numelui Quid est
ca cel mai potrivit nume aplicat lui Dumnezeu, deoarece semnifică fără să
determine nici o formă restrictivă pentru Dumnezeu; el semnifică esse fără nici
o determinaţie adăugată (esse indeterminate). Soluţia preconizată se constituie
ca un comentariu la un pasaj din De divinis nominibus: „Divinitatea pre-conţine
(praeaccipit) în ea însăşi toate lucrurile existente în mod simplu şi nelimitat
(simpliciter et incircumfinite)”76. El crede că prin simpliciter, Ps.-Dionisie
înţelege faptul că perfecţiunile prezente în creaturi, potrivit cu diferite forme,
sunt atribuite lui Dumnezeu, potrivit cu esenţa sa simplă; iar prin incircumfinite,
faptul că nici o perfecţiune găsită într-o creatură nu cuprinde (comprehendit)
esenţa divină într-un asemenea mod încât, înţelegând acea perfecţiune,
intelectul nostru să poată defini pe Dumnezeu în el însuşi.
Dar, ne avertizează Thoma, admiţând că intelectul uman are capacitatea
de a aplica lui Dumnezeu, în această viaţă, anumite nume în mod substanţial,
aceasta nu implică faptul că noi putem să înţelegem sau să definim esenţa
divină, întrucât perfecţiunile din creaturi sunt departe de a reflecta sau imita
perfect esenţa lui Dumnezeu şi, la fel, conceptele pe care noi le putem deriva
din asemenea perfecţiuni.
Conform primului argument pentru poziţia opusă, dacă esse poate fi
predicat substanţial despre ceva, în acel caz, acest termen va semnifica ce este
substanţa lucrului, în alte cuvinte, va implica cunoaşterea esenţei. Dar aceasta
75

Ibidem.
De divinis nominibus, 1, 7: „ cuprinde toate cele ce sunt în sine în mod simplu şi fără să se
mărginească, prin bunătatea atotdesăvârşitei bunătăţi, a aceleiaşi unice şi atoatecauzatoare purtări
de grijă” (în D. STĂNILOAE, op. cit.).
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vine împotriva concepţiei lui Ioan Damaschin, după care, când asemenea nume
sunt spuse despre Dumnezeu nu semnifică ce este el potrivit substanţei lui; de
aceea, continuă argumentul, asemenea nume nu pot fi predicate substanţial
despre Dumnezeu, ca şi cum ele ar semnifica substanţa77. Thoma răspunde că
Damaschin înţelege să spună că asemenea nume nu semnifică ce este
Dumnezeu (non significant quid est Deus), ca şi cum am defini sau percepe
substanţa sa. Dacă el susţine acum că asemenea nume pot fi predicate
substanţial despre Dumnezeu, aceasta nu înseamnă că asemenea predicare oferă
vreo cunoaştere inteligibilă sau definitorie a lui78.
Potrivit cu al doilea argument pentru poziţia contrară, nici un nume care
semnifică substanţa unui lucru nu poate fi negat despre acel lucru. Dar, după
Ps.-Dionisie, în ce priveşte divinul, negaţiile sunt adevărate (verae), în timp ce
afirmaţiile sunt inexacte (imcompactae) 79. Prin urmare, asemenea nume nu
semnifică substanţa divină. Pentru a explica de ce astfel de nume nu semnifică
substanţa divină, Thoma face apel, încă o dată, la distincţia dintre lucrul
semnificat prin asemenea nume (res significata) şi modul în care ele semnifică
(modus significandi). Ps.-Dionisie nu a vrut să spună că asemenea afirmaţii sunt
false şi inexacte cu privire la ceea ce ele semnifică. Din contră, ele sunt cu
adevărat atribuite lui Dumnezeu cât priveşte ceea ce ele semnifică (quantum
enim ad rem significatam). Ceea ce ele semnifică este, într-un fel, prezent în el. Dar
cât priveşte modul în care ele semnifică despre Dumnezeu, acesta, într-adevăr,
trebuie să fie negat (sed quantum ad modum quem significant de Deo negari
possunt); căci oricare din asemenea nume semnifică o formă definită sau
determinată şi nu poate fi atribuită lui în acel mod. Deoarece asemenea nume nu
aparţin lui Dumnezeu, în modul în care ele sunt semnificate, ele trebuie să fie
negate despre el. Iar „modul în care ele semnifică reflectă modul în care ele sunt
inerente intelectelor noastre (modus enim significatus est secundum quod sunt in
intellectu nostro)”80.
Potrivit învăţăturii lui Ps.-Dionisie, asemenea nume pot fi spuse în trei
moduri despre Dumnezeu (tripliciter ista de Deo dicuntur)81. Potrivit căii
afirmative, asemenea nume trebuie să fie afirmate despre Dumnezeu. Atunci
77
De potentia, q. 7, a. 5, obj. 1. În obiecţie este citat Ioan Damaschin, De fide orthodoxa, I, 9:
„…trebuie să gândim că fiecare din atributele lui Dumnezeu nu arată ceea ce este el în fiinţa sa, ci
indică sau ceea e nu este fiinţa lui sau un rapart cu ceva din acelea care se deosebesc de el, sau
ceva din acelea care însoţesc natura sau activitatea lui” (în D. FECIORU, op. cit.).
78
Ibidem, ad 1.
79
Ibidem, obj. 2. Citatul este luat din De caelesti hierarhia, c. 2. 3, după traducerea lui
Eriugena sau Ioannes Saracen: in divinis negationes sunt verae, affirmationes vero imcompactae;
traducerea din greacă (cf. D. STĂNILOAE, op. cit.): „negaţiile privitoare la cele dumnezeieşti
sunt adevărate, iar afirmaţiile sunt nepotrivite”.
80
Ibidem, ad 2.
81
Cf. De Mystica Theologia, cap. I; De caelesti Hierarchia, cap. II; De divinis nominibus,
cap. II şi III.
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când spunem „Dumnezeu este înţelept”, de exemplu, noi înţelegem că există în
el o asemănare cu înţelepciunea care izvorăşte din el (similitudo sapientiae ab
ipso fluentis) şi pe care noi o descoperim în creaturi. Dar potrivit căii negative,
înţelegem că acea înţelepciune nu este prezentă în Dumnezeu, în modul în care
noi o înţelegem şi o numim în creaturi. Prin urmare, acea înţelepciune trebuie să
fie negată, spunând „Dumnezeu nu este înţelept”. Totuşi, înţelepciunea nu este
negată despre el, deoarece înţelepciunea este prezentă în el, într-un mod care
depăşeşte (supereminentius) orice mod al nostru de înţelegere şi exprimare. De aceea,
conform celei de-a treia căi dionisiene, spunem „Dumnezeu este supra-înţelept”82.
Ce înţelege Thoma negând faptul că noi putem cunoaşte ce este
Dumnezeu? În ce măsură această pretenţie poate fi reconciliată cu concepţia
exprimată aici, după care anumite nume pot fi predicate despre el substanţial?
Al şaselea argument pentru poziţia opusă susţine că, după Aristotel, numele
semnifică concepte ale intelectului (nomina significant conceptiones
intellectum). Dar noi nu putem înţelege substanţa divină, deoarece nu putem
cunoaşte ce este Dumnezeu, ci numai că el este. De aceea, noi nu putem nici să
numim, nici să semnificăm substanţa lui83. Thoma răspunde că acest argument
arată că „nu putem numi pe Dumnezeu prin nici un nume care ar putea defini
sau percepe sau ar fi adecvat substanţei sale (Deus non potest nominari nomine
substantiam ipsius definiente vel comprehendente vel adaequante)”84. Acesta
este sensul în care el neagă că noi putem cunoaşte ce este Dumnezeu.

Concluzii
Atât în lucrările de tinereţe, cât şi în cele de maturitate, Thoma de Aquino a
susţinut posibilitatea unui anumit tip de predicare nemetaforică a numelor divine,
unul dintre acestea putând fi descris chiar ca fiind propriu lui Dumnezeu – „Cel
care este”. În De potentia şi Summa theologiae, el a admis chiar că unele nume pot
fi predicate despre Dumnezeu în mod substanţial sau esenţial. În aproape toate
discuţiile despre numele divine, Thoma face distincţie între ceea ce este semnificat
(res significata) prin astfel de nume şi modul în care ele semnifică (modus
significandi). Chiar şi numele unor perfecţiuni pure aduc cu ele o parte din modul
de semnificare specific creaturilor. Asemenea cuvinte, precum bunătate sau viaţă,
care, relativ la ceea ce ele semnifică, nu doar se aplică lui Dumnezeu, ci se aplică
lui Dumnezeu într-un mod mai propriu decât creaturilor sale, cu privire la modul în
care ele semnifică, nu sunt rostite în sens strict despre Dumnezeu, deoarece ele
posedă modul de semnificare corespunzător lucrurilor create.
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De potentia, q. 7, a. 5, ad 2.
Ibidem, obj. 6.
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Ibidem, ad 6.
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THOMAS AQUINAS ABOUT THE MODE OF SIGNIFYING
OF THE NAMES APPLIED TO GOD

Summary
When thinkers from the mid-thirteenth century onwards wanted to talk about how one end
the same thing exists, is thought and is referred to by a word, they distinguished betweem modes
of being, thinking and signifying (modi essendi/ intelligendi/ significandi). Modes were discused
by both theologians and arts masters. There are differences between the treatment of these
concepts by a theologian like Thomas Aquinas and that given by Boethius and Martin of Dacia in
theirs treatises on modis significandi. For Aquinas, this logical point of modi significandi was not
without connection to a theological one, namely that of the words we use for God. From the
beginning to the end of his career, he defends the possibility of our applying certain names to God
properly. He appeals to the distinction between what such names are intended to signify and the
way which they signify (modus significandi). As regards that which they signiffy, such names are
properly applied to God; but as regards the way in which they signify, they are not properly said
of God. For they retain a mode of signifying which pertain to creatures. Even names dealing with
pure perfections carry with them some creaturely mode of signifying. And this must be denied of
God even when such names are applied essentially or substantially.

GADAMER ŞI NIETZSCHE:
POSIBILITATEA UNEI ÎNTÂLNIRI ÎNTRE TIPURI
DE HERMENEUTICĂ
LUIS ENRIQUE DE SANTIAGO GUERVOS*

A pune problema posibilităţii unei apropieri între hermeneutica lui
Nietzsche şi aceea a lui Gadamer nu înseamnă a încerca să revendicăm
preponderenţa uneia asupra celeilalte, ci mai degrabă a deschide un drum care
să ne conducă la îmbogăţirea şi lărgirea vastului domeniu al hermeneuticii. În
acest sens, ar trebui să cântărim posibilitatea includerii lui Nietzsche în tradiţia
hermeneutică din care a fost exclus nu de puţine ori, poate şi din cauza
“radicalităţii” de care dădea dovadă în ceea ce priveşte punerea problemelor.
Tocmai acea manieră, foarte radicală şi „extremistă” a filosofiei lui Nietzsche,
care îl fascina atât de mult pe Heidegger şi care i-a marcat într-un mod decisiv
drumul gândirii, nu era probabil pe gustul lui Gadamer. El însuşi obişnuia să
afirme frecvent că Nietzsche este, într-adevăr, o provocare pentru toţi şi că
Heidegger a ştiut să-i dea un răspuns adecvat. Totuşi, se pare că Gadamer nu a
dat curs acelei provocări, în ciuda faptului că, după cum aprecia J. Grondin,
„Nietzsche pusese în mişcare o universalizare revoluţionară a abordării
perspectiviste şi interpretative a cărei consecinţă se poate vedea destul de bine
în hermeneutica secolului al XX-lea”1. Pe de altă parte, însă, Gadamer
recunoaşte fără echivoc că, atunci când cultura occidentală s-a văzut supusă
unei profunde critici radicale, „hermeneutica s-a transformat într-o problemă cu
un înţeles şi o valoare universale”2, iar un exemplu al acestui radicalism se
găseşte tocmai la Nietzsche.
De aceea, pentru a fi consecvenţi cu propria hermeneutică a lui Gadamer,
este necesar să stabilim un dialog între Nietzsche şi Gadamer. De ce să facem
aici o excepţie? A lăsat Gadamer, într-adevăr, să se auda vocea lui Nietzsche
sau toate modulaţiile vocii lui care s-au produs prin intermediul istoriei mai
recente a filosofiei? Dacă ne apropiem atent de cele două moduri, aparent
*
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diferite, de a aborda problemele hermeneutice, e posibil să întâlnim anumite
coincidenţe care ne pot ajuta să înţelegem această legătură aproape
imperceptibilă dintre cele două tipuri de hermeneutică.
1. Critica obiectivismului ştiinţific ca punct de plecare al celor două
tipuri de hermeneutică (Nietzsche şi Gadamer)
Punctul de plecare al hermeneuticii lui Gadamer, după cum ştim, s-a
centrat pe revendicarea unor moduri de experienţă vitale, care fac parte din
„experienţa umană a lumii” şi care transcend „pretenţia de universalitate a
metodologiei ştiinţifice”3. Habermas, în ciuda poziţiei sale critice faţă de
hermeneutica filosofică a lui Gadamer, remarca totuşi că una din principalele
reuşite ale hermeneuticii lui a fost critica idealului obiectivităţii ştiinţei, atât în
ce priveşte ştiinţa naturală, cât şi, mai ales, istoricismul. Această reglare de
conturi cu istoricismul, indusă în mod decisiv de pretenţiile de a ridica la
categoria de ştiinţă aşa numitele ştiinţe ale spiritului – cum ar fi cazul lui
Dilthey4 – şi aspiraţia spre anumite grade de certitudine şi universalitate,
atribuite în mod normal ştiinţelor naturii, era ceva ce Gadamer trebuia să
clarifice, pentru a putea revendica un model epistemologic care să transceandă
problemele tradiţionale de sorginte carteziană ale teoriei cunoaşterii. În fond,
era vorba de eliminarea din discursul hermeneutic a elementelor dogmatice care
distorsionau relaţia existenţială imediată, ignorarea propriei situaţii istorice sau
autodizolvarea propriului subiect în favoarea „dat-ului”. Motivele păreau
simple. Eliminarea ingerinţelor subiective şi suprimarea distanţei dintre subiect
şi obiect, drept condiţii de obiectivitate a oricărei înţelegeri, ne conduc
implacabil către un dogmatism cu consecinţe imprevizibile asupra condiţiei
umane5.
În acest context, se poate afirma că una din reuşitele imediate ale
hermeneuticii lui Gadamer a fost tocmai depăşirea acestor probleme printr-un
model epistemologic dialogico-dialectic care încearcă să demonstreze „coapartenenţa” omului şi a tradiţiei, ca element constitutiv esenţial al experienţei
hermeneutice; în asemenea mod încât această apartenenţă la trecut nu va mai fi
o limitare a înţelegerii obiective, ci o condiţie de posibilitate a acesteia. Astfel,
3

H.-G. GADAMER, Warheit und Methode, München, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1975 4,
p. xxvii. Lucrarea va fi citată cu siglele WM. Traducerea românească realizată de Gabriel Cercel,
Larisa Dumitru, Gabriel Kohn, Călin Petcana, Adevăr şi metodă, Bucureşti, Teora, 2001.
4
Cf. studiului meu, „La hermenéutica metódica. Comprensión y objetividad en las
hermenéuticas de F. Schleiermacher, W. Dilthey y E. Betti”, în Estudios Filosóficos, 34 (1985),
pp. 15-53.
5
Cf. cărţii mele, Tradición, lenguaje y praxis en la hermenéutica de H.-G. Gadamer,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, Málaga, 1987, pp. 28-38.
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Gadamer, în spiritul lui Heidegger şi mergând chiar mai departe, punea
problema cum hermeneutica, odată eliberată de „inhibiţiile ontologice ale
conceptului ştiinţific de adevăr, poate face dreptate istoricităţii înţelegerii”6,
ridicând istoricitatea înţelegerii la nivel de principiu hermeneutic.
Ca o primă apreciere, putem spune că există o coincidenţă remarcabilă
între punctul de plecare al hermeneuticii lui Gadamer şi problema iniţială din
filosofia lui Nietzsche. Dacă este aşa, atunci se pot consolida, cu ajutorul lui
Nietzsche, principiile hermeneutice ale filosofiei gadameriene? Gadamer, pe de
altă parte, consideră că, prin critica făcută de Nietzsche aporiilor istoricismului,
ne putem da seama deja de dificultăţile conştiinţei istorice şi de pretenţia ei de
obiectivitate istorică, precum şi de valoarea istorică şi filosofică a criticii lui
Nietzsche a idealului obiectivităţii. În acest sens, critica sa la adresa ştiinţei
filologice, ca ştiinţă a spiritului care caută obiectivitatea în texte, constituie un
model şi o referinţă excelente pentru înţelegerea hermeneuticii.
Încă din scrierile de tinereţe ale lui Nietzsche, începând îndeosebi cu
„Homer şi filologia clasică”, putem aprecia dispoziţia sa antiştiinţifică, interesul
pentru punerea de limite ştiinţei, respingerea ideii de cauzalitate şi necesitate şi,
mai ales, primele sale reflecţii asupra menirii artei în felul de a trata trecutul
istoric, adică „a vedea ştiinţa din perspectiva artei şi a vieţii”. Toate acestea
deschid o perspectivă nouă de mare profunzime, care urma să găsească la
sfârşitul secolului al XX-lea, în curentele hermeneutice, cea mai bună definiţie. În
primele texte din opera sa, se poate vedea deja cum Nietzsche distinge între o istorie
privită din perspectivă ştiinţifico-naturală şi o istorie artistică, în serviciul vieţii.
De aceea, era deja convins de la bun început că poetul, mai înaintea istoricului
teoretic, era cel care trebuia să scrie istoria7, iar dacă nu, „ar fi păcat – spune
Nietzsche – să nu fie poetul”.
În A doua consideraţie inoportună, Nietzsche cercetează „utilitatea şi
influenţa istoriei asupra vieţii” şi schiţează, spune Gadamer, „o imagine
cutremurătoare a maladiei istorice care a atacat epoca sa”8. El arată cum toate
instinctele vitale care promovează viaţa se alterează profund datorită acestei
maladii, cum toate punctele de reper şi valorile se diluează, când se raportează
la nişte norme străine şi arbitrare şi cu nişte tabele axiologice permanent în
schimbare. Dar critica lui Nietzsche are şi partea ei pozitivă, cum indică
Gadamer, odată ce proclamă „normativitatea vieţii, care calibrează doza de
istorie pe care o cultură o poate tolera fără prejudecăţi”9. Este neîndoielnic că, în
6

WM, 250.
Idem, p. 284.
8
Cf. H.-G. GADAMER, „El problema de la historia en la reciente filosofía alemana” (1943),
în Verdad y Método II, Sígueme, Salamanca, p. 38 (Vom cita cu siglele VM II).
9
GADAMER ne spune puţin mai înainte: „Încă răsună în urechile noastre critica pe care
F. Nietzsche o face istoriei în celebra A doua consideraţie inoportună. Este, într-adevăr, sensul
istoric această splendidă extindere a lumii noastre pe care secolul al XIX-lea a văzut-o în el? Nu
7
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raport cu Gadamer, Nietzsche radicalizează încă mai mult critica istoricismului
atunci când îl consideră drept o adevărată „maladie” sau „hipertrofie”, care
alterează relaţia istoriei cu viaţa, şi pune la îndoială faptul că viaţa poate fi
înţeleasă, înainte de toate, ca un eveniment istoric pentru om. Dar Nietzsche, la
fel ca şi Gadamer, a văzut că principala cauză a acestei maladii nu era altceva
decât „exigenţa că istoria trebuie să fie ştiinţă” (1, 271) sau, în alţi termeni,
opoziţia care se stabileşte „între viaţă şi înţelepciune” (1, 257). Iar împotriva
pretenţiilor de validitate şi universalitate ale ştiinţei istorice, Nietzsche optează
pentru un spirit beligerant mai accentuat decât cel al lui Gadamer şi duce istoria,
la fel cum a făcut Kant cu ştiinţa, în faţa tribunalului vieţii. Ceea ce are loc în
miezul adevăratei realităţi este căutat de el în spatele fenomenelor istorice,
deschizând un scenariu nou în faţa idealismului, a raţiunii absolute, a
istoricismului, a progresului şi a istoriei, care creaseră o falsă atmosferă de
optimism.
Aceasta nu înseamnă că ne aflăm în faţa negării istoriei, nici a unui
verdict împotriva oricărei modalităţi conştiente de a ne ghida în viaţă, ci că ne
întoarce împotriva „dezordinilor” cunoaşterii istorice şi a supraevaluării
rezultatelor conştiinţei, în definitiv, împotriva „exceselor istoriei”. Nietzsche
vrea, înainte de toate, să inverseze acel principiu cartezian: „cogito, ergo sum”,
care a deschis porţile modernităţii, prin „vivo, ergo cogito” (1, 329). Viaţa,
experienţa vitală, este cea care produce cunoaşterea, iar această recunoaştere
originară este cea care trebuie să stabilească limitele propriei cunoaşteri care, la
rândul său, trebuie să „se întoarcă împotrivă-şi”, fiindcă „suntem condamnaţi să
auzim etern hiperbola tuturor hiperbolelor, cuvântul lume, lume, lume, când
fiecare, în mod sincer, ar trebui să vorbească doar de om, om, om” (1, 312). De
aceea, Nietzsche pune încă de la început problema unui soi de transevaluare în
relaţia vieţii umane cu istoria, în relaţia omului cu trecutul sau cu tradiţia.
Nietzsche, care întotdeauna a menţinut o relaţie strânsă între cunoaştere şi
praxisul vital, între a trăi şi a cunoaşte (1, 257), nu putea suporta ca ştiinţa
istorică să lase trecutul într-o stare de scleroză totală, în loc să şi-l aproprieze în
ordinea acţiunii. Ştiinţa în general, spune el, „nu poate niciodată să dea ordine
omului. Vocaţie, dragoste, plăcere, durere, exaltare, creaţie […] nimic din toate
astea nu sunt cunoscute de ştiinţă. Ceea ce trăieşte şi experimentează omul
trebuie interpretat pentru sine dintr-o anumită direcţie şi, totodată, în
conformitate cu aceasta, trebuie evaluat” (7, 429)10. De fapt, ştiinţa, urmând un
model holistic, desfăşoară „reţelele unei gândiri globale despre totalitatea lumii”
(1, 97), sărbătorind Saturnaliile ei, adică rezultatele ei care, oricât de minore ar

este, de fapt, un semn că omul modern nu posedă deja o lume proprie de când a învăţat să
privească lumea cu o sută de ochi în acelaşi timp? Nu se dizolvă sensul adevărului când devin
conştiente perspectivele schimbătoare în care aceasta apare?” (cf. Ibid., p. 33).
10
F. NIETZSCHE, Werke (ed. de Kart Schlechta), Huaser, München, 1977, III, 243.
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fi, sunt considerate superioare tuturor ideilor metafizice (1, 285)11. De aceea,
pentru Nietzsche, istoricismul este o consecinţă a culturii socratico-alexandrine
şi, în acelaşi timp, un simptom al paraliziei forţei vitale datorate ştiinţei şi
cunoaşterii, un mod de a compensa slăbiciunea şi lipsa de viaţă, produse de
către acele „pietre ale cunoaşterii” care reprezintă ştiinţificitatea istoriei şi care
sunt atât de nedigerabile pentru omul individual şi pentru dezvoltarea şi
formarea sa.
2. Hermeneutica lui Gadamer şi implicaţiile hermeneutice ale
lucrării A doua consideraţie inoportună
Pentru a putea aprecia implicaţiile hermeneutice din filosofia lui
Nietzsche şi, astfel, să le putem evalua în raport cu hermeneutica lui Gadamer,
este necesar să procedăm în mod hermeneutic şi să lăsăm să glăsuiască din nou
acea scriere a lui Nietzsche deja menţionată, A doua consideraţie inoportună
(Despre folosul şi neajunsurile istoriei pentru viaţă). Heidegger, în Fiinţă şi
Timp, ieşea în apărarea lui Nietzsche, afirmând că istoria poate servi vieţii, o
dată ce „viaţa este istorică în înseşi rădăcinile fiinţei sale” , şi spunea că
Nietzsche înţelesese acest lucru şi îl spusese în mod penetrant şi fără urmă de
echivoc – în cea de-a doua din Consideraţiile inoportune (1874)12, în care „el
înţelegea mai mult decât ceea ce făcea cunoscut”. De aceea, omul nu poate
renunţa la istorie, mai mult, el însuşi este cel care face istoria şi, în acest sens,
istoria nu este sub nici o formă spaţiul temporal care există de la început şi
pentru întreg viitorul, care s-ar umple prin acţiunea umană. Rezultă că, atunci
când se face istorie, se creează, odată cu aceasta, nu numai propria cultură, ci şi
propriul timp şi propria operă. Timpul şi istoria se deschid prin propria lor
acţiune.
Din scrierea lui Nietzsche putem evidenţia pe scurt câteva aspecte care să
ne orienteze în pretenţia noastră de a evalua aspectele hermeneutice ale gândirii
sale şi să ne sugereze idei complementare legate de marea operă a lui HansGeorg Gadamer. De exemplu:
(1) Critica sa la adresa obiectivismului ştiinţific, cum deja am subliniat,
revendicată mai târziu de Gadamer şi considerată de Habermas una dintre cele
mai importante contribuţii ale hermeneuticii la gândirea actuală;
(2) Revendicarea grecilor presocratici ca model al „clasicului”;
(3) Modul în care înţelege aproprierea trecutului;
(4) Semnificaţia „istoriei efectuale” în gândirea sa;
11

Cu această numerotare facem referire la volumul şi pagina lui F. NIETZSCHE, Sämtliche
Werke. Kritische Studienausgabe. (KSA), ed. M. Montinari şi G. Colli, W. de Gruyter, München,
1980, Bd. 1, p. 285.
12
M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, Tübingen: Max Niemeyer, 196711, 396.
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(5) Productivitatea hermeneutică a conceptului de „forţă plastică”;
(6) Introducerea elementului critic şi reflexiv faţă de tradiţie;
(7) Revendicarea artei ca model de experienţă hermeneutică
fundamentală;
(8) Determinarea ideii de orizont ca element mai adecvat decât cel de
„prejudiciu” etc.
După cum se poate aprecia la prima vedere, aceste aspecte tematice, care
într-un mod sau altul apar la primul Nietzsche ca nişte conotaţii ale criticii sale
la istoricism, ne pot sugera o apropiere Gadamer-Nietzsche, fără a cădea în
reducţionismul violent care caută contra natura să apropie poziţii ireductibile.

2.1. Revendicarea grecilor presocratici ca model al clasicului (Istoria
monumentală şi valoarea sa hermeneutică)
Faptul că Gadamer este de acord cu Nietzsche, mai ales în unele din
problemele pe care le abordează în A doua consideraţie inoportună, pare
evident. El însuşi subliniază cum Nietzsche pune în mod adecvat problema
contradicţiei între voinţa de formare imediată care există mereu în prezent”13 şi
postulatul lui Ranke despre „autodizolvarea individualităţii”. Este ceea ce
Nietzsche numeşte „modul de viaţă alexandrin”, un mod slăbit, fără putere, care
este modelator pentru conştiinţa modernă incapabilă să facă o evaluare proprie a
fenomenelor. „Orbirea axiologică – parafrazează Gadamer – proprie
obiectivismului istoric, rezultă astfel din conflictul dintre lumea istorică alienată
şi forţele vitale ale prezentului”. Problema hermeneutică fundamentală se
bazează, atunci, pe felul în care înţelege Nietzsche relaţia dintre trecut şi
prezent, cu scopul de a putea stabili vreo legătură cu hermeneutica gadameriană.
Pentru Nietzsche, trecutul, lumea antică, trebuie studiate ca şi cum ar fi de
asemenea un tu, o fiinţă umană exemplară, care poate fi imitată, conservată şi
criticată. Această poziţie referitoare la trecut înglobează teza fundamentală a lui
Nietzsche, potrivit căreia „istoria trebuie să se afle în serviciul vieţii” şi o poate
face în cele trei forme care generează istoria monumentală, antică şi critică.
Cele trei modalităţi de raportare la trecut sunt un fel de dimensiuni istoriografice
ale conştiinţei istorice14 şi sunt menţionate ca o specie de strategie pentru a
garanta omului un orizont istoric în care să poată trăi, o relaţie cu ceea ce a fost,
cu trecutul. Heidegger spunea că această „triplicitate a cunoaşterii istorice este
schiţată în istoricitatea Dasein-ului. Istoricitatea Dasein-ului face, de asemenea,
13
„La universalidad del problema hermenéutico”, în VM, II, p. 215; cf. HARMUT
SCHRÖTER, Historische Theorie und geschichtliches Handeln. Zur Wissenschaftkritik
Nietzsches, Mittenwald: Männder, 1982, 236s.
14
Cf. EUGENIO MAZZARELA, Nietzsche e la Storia. Storicitá e ontología della vita,
Guida, Napoli, 2000, p. 44.
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să se înţeleagă până la ce punct modalitatea proprie a cunoaşterii istorice trebuie
să fie unitatea concretă şi factică a acestor trei posibilităţi”15. Prin urmare,
Heidegger crede că este important să ţinem cont că cele trei modalităţi de
cunoaştere istorice trebuie gândite în „unitatea lor factică”, chiar dacă Nietzsche
însuşi nu dă seamă de necesitatea triadei şi nici de fundamentul unităţii ei.
Gadamer insistă, de asemenea, că aceste trei moduri de a înţelege autoconştiinţa
istorică trebuie situate în cadrul interiorului unui „echilibru adecvat”16. De
aceea, atunci când încercăm să elucidăm modul în care Nietzsche priveşte
trecutul, putem să lansăm ipoteza că formulează diferitele momente ale unui
dialog permanent cu tradiţia, în care se analizează modul de a fi al obiectului,
trecutul, (Istoria monumentală), modul de a fi al subiectului, prezentul (Istoria
antică), şi momentul reflexiei, critica (Istoria critică). Să analizăm câteva
aspecte ale acestei specii de „dialectică hermeneutică”:
În primul rând, găsim un model exemplar al „istoriei care acţionează”,
„istoria efectuală”, la filosofii pre-platonici şi în modelul „clasicului”.
Nietzsche, ca şi Heidegger ulterior, considera că presocraticii, „gânditori
icarici”17, nu sunt predecesorii lui Platon, ci antipozii săi, îndeosebi pentru că
identifică viaţa cu filosofia şi, astfel, constituie o „forţă” care acţionează în
istorie în mod exemplar. Acest trecut are un fel de a fi „inoportun”, ceea ce
înseamnă, într-o anumită măsură, posibilitatea de a „auzi” ca mai apropiată şi
mai familiară vocea tradiţiei. Dar, în plus, modul de a gândi al primilor filosofi
greci constituie un model „exemplar” ce trebuie „conservat”18, fiindcă
Nietzsche era convins că ideile grecilor trebuiau înţelese din punctul de vedere
istoric, în lumina efectelor şi evoluţiei lor ulterioare. Aceasta explică de ce acei
„maeştri ai vieţii” sunt consideraţi „indivizi exemplari”, care pot fi invocaţi
drept criteriu determinant pentru prezentul nostru, ei posedând o „forţă” care
determină modul de a fi al istoriei umanităţii occidentale19.
Dar exemplară este, de asemenea, Antichitatea Greacă în general, pentru
că a fost capabilă să transforme şi să domine forţa dionisiacă devastatoare, prin
intermediului spiritului apolonic, care a sublimat-o sub semnul agon-ului.
Nietzsche transferă această putere tensionată, cvasi-dialectică, care apărea
printre greci în timpul „întrecerilor” (Wettkampf) sau competiţiilor de lupte, la
raportul dintre prezent şi trecut. Astfel, dacă în antichitatea greacă agon-ul,
15

M. HEIDEGGER, op. cit., 396.
H.-G. GADAMER, „El problema de la historia en la reciente filosofía alemana” (1943),
op. cit., p. 38.
17
KSA, 8, 118.
18
FRIEDRICH NIETZSCHE, Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen, KSA 1,
pp. 801-872, aici: p. 801.
19
H.-G. GADAMER, Die neue Platoforschung (1933), Gesammelte Werke (în cele ce urmeaza
cu sigla: GW), Bd. 5, pp. 212-229, aici, p. 228. Cf., de asemenea, CATHERINE H. ZUCKERT,
Postmodern Platos. Nietzsche, Heidegger, Gadamer, Strauss, Derrida., University Chicago Press,
Chicago, 1996, p. 30.
16
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împreună cu eliberarea a noi forme de viaţă, a contribuit la o renovare
fundamentală, la fel şi modernitatea, în competiţie cu antichitatea, trebuie să-şi
întărească forţele pentru propria sa renovare.20 O dată cu regândirea competiţiei
pare să se fi rezolvat şi ceea ce se prezenta tânărului filolog Nietzsche drept
paradox al disciplinei sale: faptul că antichitatea este o materie limitată şi nu
inepuizabilă a filologiei, iar sarcina sa de a înţelege mai bine propria epocă prin
intermediul antichităţii este, din contră, etern21.
Gadamer, ca şi Nietzsche, crede că autocritica filologiei în raport cu
obiectele ei de studiu a recuperat adevăratul sens al „clasicului”22. Clasicul „este
o realitate istorică de care conştiinţa istorică încă aparţine şi căreia îi este
supusă”23. Este, fără îndoială, conştiinţa a ceea ce este permanent, a ceea ce este
inoportun şi care nu se supune unei circumstanţe temporale. Şi este aşa pentru
că, după Gadamer, este un „fel de prezent atemporal” care înseamnă
„simultaneitate” cu orice prezent. Aşadar, clasicul, ca trecut, este intangibil, dar
este ceva prezent. Amintindu-l pe Hegel, „clasicul este ceea ce se păstrează
pentru că se semnifică şi se interpretează pe sine însuşi”24. Nietzsche nu ar fi
avut nici un inconvenient în a confirma această relaţie cu trecutul, o dată ce
tocmai acea elocvenţă, ceva ce vorbeşte de la sine, nu este un simplu obiect care
să necesite interpretare, ci care în mod continuu spune ceva oricărui prezent.
Această formă inoportună nu necesită deci depăşirea „distanţei istorice” prin
intermediul metodologiilor ştiinţifice sau reconstructive ale trecutului, deoarece – cum
spune Gadamer însuşi, într-o manieră hermeneutică – „realizează în mod
continuu această depăşire prin propria mediere”25. Astfel, nu este suficientă
reconstrucţia, ci şi conştiinţa apartenenţei la această lume şi, o dată cu ea, în
mod reciproc, apartenenţa operei la lumea noastră, aşadar co-apartenenţa la
trecut şi prezent.
Dar pentru Gadamer este important să remarce faptul că acest simţ al
clasicului, care pentru Nietzsche îşi avea modul de a fi în puterea de
determinare a prezentului, aşa cum se manifestă in istoria monumentală, se
reducea în esenţă la acea „forţă de a spune” (Sagkraft) a unei opere a trecutului
care este, în primul rând, durabilă şi imediată şi, în al doilea rând, este în mod
fundamental „nelimitată”. În acest fel, Gadamer consolida acel principiu
hermeneutic conform căruia o scriere, şi cu atât mai mult o scriere clasică,
niciodată nu trebuie să poată fi înţeleasă în totalitate, căci întotdeauna există
20

Cf. MIRKO WISCHKE,”Ist es notwendig, die Vergangenheit zu verstehen? Friedrich
Nietzsche und Hans-Georg Gadamer über das „Rätsel der Wertsetzung‟”, în Perspektiven der
Philosophie. Neues Jahrbuch 28 (2002).
21
KSA, 3, 3 [62], 31.
22
VM, p. 354.
23
Ibid., p. 357.
24
Ibid., p. 359.
25
Ibid.

9

GADAMER ŞI NIETZSCHE: POSIBILITATEA UNEI ÎNTÂLNIRI ÎNTRE TIPURI DE HERMENEUTICĂ

75

posibilitatea de a fi înţeleasă în alt mod sau, cum ar spune Nietzsche, din altă
perspectivă sau ca o nouă interpretare. Prin urmare, validitatea permanentă a
clasicului determină medierea istorică dintre trecut şi prezent, căci atât trecutul,
cât şi prezentul se află în continuă mediere. La Gadamer, se explică prin
„conştiinţa istoriei efectuale”, la Nietzsche, prin medierea dintre „sensul
normativ” al trecutului şi prezent, căci „necesitatea vieţii cere clasicul”26 şi, în
această măsură, „pune trecutul în relaţie cu arta şi cu o forţă artistică
transfiguratoare”. De aceea, în acelaşi text, se spune că viaţa cere „egalizarea
(Gleichsetzen) prezentului cu trecutul”. Dar, pentru a înţelege mai bine poziţia
lui Nietzsche în raport cu trecutul şi tradiţia, e de preferat să detaliem sensul
co-apartenenţei din prisma acestui concept atât de productiv şi fundamental în
hermeneutica lui Gadamer, „conştiinţa istoriei efectuale”. După cum am văzut,
se pare că la Nietzsche este menţinut caracterul de „acţiune” (Wirkung) al
istoriei (Geschichte) din punctul de vedere al istoriei monumentale.
2.2. Aproprierea trecutului de către prezent. Conceptul de forţă
plastică
Faptul că teoria istoriei a lui Nietzsche sau reflecţiile sale asupra
raportului dintre trecut şi prezent par a se fundamenta hermeneutic27 este un
lucru în legătură cu care unii cercetători sunt de acord. Hermeneutica
accentuează că, în actul aproprierii trecutului sau a tradiţiei, există condiţia
autorelaţionării actualizante, fără de care ar fi imposibilă înţelegerea. Într-un
anumit sens, conceptul lui Nietzsche de forţă plastică28 poate fi interpretat drept
concept hermeneutic al aproprierii şi, ca atare, ar trebui remarcat că
prefigurează unele din ideile pe care, ulterior, urma să le folosească Gadamer în
hermeneutica sa.
Această „forţă” nu este înţeleasă ca o simplă „cunoaştere interioară”, ci
drept o forţă care dă formă istoriei, similară aceleia prin care artistul îşi creează
opera. Ea este necesară, pentru că istoria nu-şi dă ea singură formă, ca la Hegel.
Acea forţă are deja în primele sale scrieri o finalitate transformatoare, pe care
Nietzsche o defineşte în următorii termeni: este vorba despre a „transforma” şi a
„asimila (einverleiben) ceea ce este trecut şi ceea ce este străin” în familiar, prin
exerciţiul aproprierii, „gândind, reflectând, comparând, separând şi sintetizând”
(1, 253). Acest text are o mare importanţă din mai multe motive. În primul rând,
26

KSA, VII, 29 [29].
Aceasta este părerea cercetătoarei KATRIN MEYER, în Ästhetik der Historie, Königshausen &
Neumann, Würzburg, 1998, p. 126.
28
Probabil Nietzsche a preluat ideea de la Burckhardt. A luat-o într-un sens psihologic şi o
consideră ca o proprietate a tinereţii. JACOB BURCKHARDT, Die Kultur der Renaissance in
Italien. Ein Versuch, ed. de Ludwig Geiger, vol. 2, Leipzig, 1908, p. 219.
27
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pentru că Nietzsche, în acest caz, are prezent modelul vieţii, în acelaşi sens în
care l-a folosit, de exemplu, Hegel şi la care face referire Gadamer 29 în Adevăr
şi Metodă. Conservarea vieţii implică încorporarea a ceea ce există în afara ei,
căci tot ceea ce este viu se hrăneşte din ceea ce este străin. Aşadar, faptul
fundamental de a fi viu este asimilarea în care ceea ce este străin devine propriu
sau, cum ar spune Gadamer, „familiar”. Prin urmare, singurul mod de a putea
concepe vitalitatea este să ne ocupăm de ea (autoreflecţie, autoînţelegere sau
autoconştiinţă). În al doilea rând, pentru că Nietzsche introduce un moment de
„reflecţie” în apropriere, chiar dacă Gadamer nu vede acest lucru tocmai clar.
Totuşi, Nietzsche ilustrează această conştientizare a trecutului prin intermediul
unei imagini: „copacul mai mult îşi simte rădăcinile decât le vede, dar această
simţire îşi măsoară întreaga mărime după mărimea şi forţa ramurilor sale
vizibile” (1, 267). Imediat ne amintim de acel enunţ hermeneutic gadamerian,
conform căruia „conştiinţa istoriei efectuale este finită, într-un sens atât de
radical, încât fiinţa noastră, aşa cum s-a configurat în conjunctura destinelor
noastre, depăşeşte în mod esenţial cunoaşterea de sine”30.
Aşadar, Nietzsche pare să accentueze şi actul de a conştientiza ceea ce ne
determină, chiar dacă nu e mai puţin adevărat că, în acest caz, el accentuează
întâietatea subiectului, cu scopul de a elimina criteriul obiectivităţii
istoricismului. Această forţă a trecutului, după cum o interpretează istoria
monumentală, este tocmai ceea ce face ca individul să se împlinească, pentru că
forţa este aceea care face „să se înalţe un individ, un popor, o cultură”, care „vindecă
rănile, înlocuieşte ce este pierdut şi regenerează formele distruse” (1, 251). Dacă
am putea exprima hermeneutic această idee, am putea spune, cu o anume prudenţă,
că Nietzsche ne descrie modul de a fi al „experienţei hermeneutice”. Să ne
amintim cum Gadamer punea accentul pe ideea că rezultatul experienţei
hermeneutice este tocmai faptul că în individ avea loc o lărgire a cunoaşterii31 şi
o mai mare autoînţelegere sau, în alţi termeni, că urma să apară ceva „nou” din
confruntarea dintre trecut şi prezent.
De fapt, pentru Nietzsche, a înţelege trecutul reprezintă un act creativ32,
căci important este „a face istorie”, iar nu a înregistra faptele aşa cum au avut
loc în realitate. „Aveţi curajul să faceţi istorie”, spunea Nietzsche (7, 611) sub
forma imperativului categoric. Dar a face istorie este o sarcină proprie artiştilor:
istoricul se aseamănă artistului care construieşte o istorie şi se serveşte de
materialul pozitiv al ştiinţei istorice. Obiectele istoriei trebuie tratate ca şi cum
„din blocurile faptelor istorice noi ar trebui să scoatem doar statui”33. Astfel,
29

WM, p. 317.
Ibid., p. 16-17.
31
Ibid., p. 431.
32
Cf. CHRISTIAN LIPPERHEIDE, Nietzsches Geschichtstrategien. Die rhetorische
Neuorganisation der Geschichte, Würzburg: Königshausen & Neumann, 1999,15.
33
F. NIETZSCHE, Gesammelte Werke (Musarionausgabe), München, 1920-29, Bd I, p. 283.
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timpul în care se înţelege trecutul este acelaşi în care şi omul se înţelege pe sine,
se creează pe el însuşi, precum o operă de artă care niciodată nu ajunge să fie
perfectă sau absolută, aşa cum i-ar fi plăcut lui Hegel, ci se înţelege ca un proces
infinit care nu va fi întrerupt decât de către moarte, căci existenţa este „un
imperfectum care niciodată nu ajunge să se realizeze în mod complet” (1, 249). În
acest sens, Gadamer însuşi ne trimite la momentul aplicării în hermeneutică,
moment în care se identifică înţelegerea şi autoînţelegerea, căci, în realitate,
când filologul încearcă să înţeleagă un text dat, ceea ce face el este „să se
înţeleagă pe el însuşi în text”34.
După cum se poate aprecia, Nietzsche introduce fără rezerve elementul
estetic ca ceva esenţial în confruntarea dintre prezent şi trecut. În acest sens,
întorcându-ne la ideea de „forţă plastică”, el reprezintă o forţă artistică prin
analogie cu forţa plastică a lui Apolo, care se bazează pe „supunere”, pe
„conţinut”, pe limitarea forţei dionisiace care se dezlănţuie. Aşadar, forţa
plastică exercită o dublă funcţie. Pe de o parte, din punctul de vedere al istoriei
antice, ea modelează tradiţia sau trecutul în spiritul intereselor artistice ale
prezentului, în virtutea acestei „capacităţi de empatie, de a ghici, de a cerceta
urmele aproape dispărute, a instinctului de a citi corect trecutul indiferent cât de
mult s-ar fi scris peste el, o capacitate de a înţelege rapid palimpsestele, ba chiar
polipsestele…” (1, 264). Această forţă plastică a istoriografiei se prefigurează,
de asemenea, în imaginea somnului apolinic. În acelaşi mod al formării viselor,
istoricul „recuperează ceea ce este pierdut şi regenerează formele distruse” (1, 251),
„transformă” şi „asimilează”. De aceea, pentru Nietzsche, istoria este în cel mai
înalt grad productivă, astfel încât forţa plastică transformă faptele istorice şi, în
aceeaşi măsură, omul se transformă pe sine, căci, în realitate, cel care cultivă
istoria caută în aproprierea trecutului un simbol al lui însuşi, cu care se
construiesc două relatări, aceea a trecutului şi aceea a eului. Dar, pe de altă
parte, nu trebuie să uităm nici că în istoria monumentală, care se află în serviciul
vieţii, eul trebuie măsurat în grandoarea trecutului, chiar dacă este adevărat că
grandoarea trecutului se constituie doar după măsura eului. Nietzsche compară
această dependenţă reciprocă cu interpretarea unui oracol. Oracolul nu are nici un
sens obiectiv; celui care caută el îi oferă punctul de plecare pentru a găsi sensul,
iar acela care cunoaşte mai bine trecutul va interpreta mai bine voinţa zeilor.
Omul, prin urmare, are nevoie de istorie pentru a se interioriza cu propria
origine: are nevoie de ea pentru a depăşi ceea ce a fost, sprijinindu-se pe
impulsurile prezentului pentru a se proiecta spre viitor. Nimic din trecut nu este
mort definitiv, ca un fapt rece şi izolat, cum credeau istoriciştii; ci continuă să
retrăiască în prezent. Trecutul se descoperă mereu, chiar dacă pare deja
cunoscut, şi se transformă într-un nou impuls. Această cunoaştere trebuie să fie
vie, activă, să mărturisească istoria adevărată, dar niciodată nu se ştie în mod
34

WM, p. 414.
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definitiv ce a fost. Tot ce a fost depinde de ceea ce este actual, de prezentul prin
ale cărui impulsuri istoria redevine ceea ce trebuie să fie: măsură, model şi
imagine. „Doar pornind de la forţa imensă a prezentului puteţi interpreta
trecutul” (1, 293-4). De aceea, adevăraţii istorici vor fi aceia care au „forţa de a
reformula ceea ce este deja cunoscut ca pe ceva nemaivăzut” (1, 259). Pentru
Nietzsche, aceştia sunt arhitecţii viitorului – artiştii de valoare, piritele puternic
artistice, „cei care sunt singuri în stare să înveţe cu adevărat din acea istorie
ceva cu folos pentru viaţă şi să transpună într-o practică superioară cele
învăţate” (1, 263), „maeştrii” care vor ghici ce este mare în trecut, căci „ceea ce
este asemănător se descoperă prin intermediul asemănătorului” (1, 294).
2.3. Revendicarea situaţiei hermeneutice şi hermeneutica critică
Din cele spuse, putem deja deduce că nici Nietzsche, şi nici Gadamer nu
împărtăşesc atitudinea de neutralitate a subiectului sau teoriile „autodizolvării”
subiectului, ca garanţie a obiectivităţii istorice. Aceasta ar însemna, pentru
Nietzsche, o slăbire progresivă a propriei subiectivităţi, lăsând individul redus
la o pură pasivitate, atunci când acesta ar încerca să-si anuleze poziţia şi situaţia
hermeneutică cu scopul de a salva obiectivitatea faptelor. Toate acestea
generează, după Nietzsche, un subiect slab şi bolnăvicios, cu mintea atrofiată (1,
299), care „şi-a pierdut şi distrus instinctul” (1, 280), incapabil să aplice trecutul
la prezent sau să şi-l însuşească, întrucât această formă supremă şi idealistă de
obiectivitate ne trimite la un stadiu în care istoricul „examinează un eveniment
cu atâta acurateţe încât acel eveniment nu produce nici un efect asupra
subiectului său” (1, 289). În acest sens, Nietzsche ne spune că tradiţia
acţionează în mod real asupra subiectului şi că tocmai de aceea „omul ajunge să
fie om când transformă istoria trecută în istorie prezentă” (1, 253). Dar este
conştient, în acelaşi timp, că trecutul nu poate ajunge să orbească puterea actului
creator în prezent. De aceea, revendică în mod ferm necesitatea unui subiect
puternic, pentru a se măsura cu trecutul, căci „doar personalităţile puternice pot
suporta istoria, cele slabe vor fi complet eliminate de ea” (1, 283). În definitiv,
Gadamer însuşi ne învaţă că în hermeneutică este necesar, dacă vrem să
înţelegem trecutul sau tradiţia, „să-l relaţionăm cu prezentul propriei vieţi”35,
pentru a-l putea menţine deschis spre viitor.
În acest fel, atât Nietzsche cât şi Gadamer ne arată drumul pentru a ieşi
din cercul idealului obiectivităţii hermeneuticii generat de idealul ştiinţei şi
istoricism, evitând „uitarea de sine” a subiectului şi a propriului prezent. Dar
este cert că acea atitudine a subiectului nu are nimic de a face cu absolutizarea
prezentului, în maniera lui Hegel, întrucât acel subiect care, pe de altă parte, nu
35
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este acelaşi se raportează la tradiţie sau istorie lăsând, de asemenea, ca tradiţia
să fie, adică lăsând-o să insinueze – nu să arate într-un mod absolut – „sensul
profund, puterea şi frumuseţea” care se află în spatele aparenţei lucrurilor. Dar
pentru aceasta, Nietzsche revendica, după cum am văzut, o „mare capacitate
artistică”, „o continuă poetizare a tipologiilor date”(1, 292).
Însă, pentru a evita neînţelegerile, Nietzsche completează comprehensiunea
trecutului introducând o a treia formă de a înţelege istoria, istoria critică, o
anticipare a ceea ce urma să fie apoi metoda sa genealogică. Introducerea acestui
element critic este interesantă, căci, astfel, Nietzsche devansează ceea ce ulterior
urma să fie relevant în câmpul hermeneuticii din Teoria Critică (Habermas şi Apel)
şi în polemica susţinută de Gadamer în legătură cu aceasta. Nietzsche ne spune că şi
trecutul trebuie dus la judecată. Dar este vorba despre o judecată foarte specială,
pentru că nu se face în numele justiţiei, ci în numele vieţii: „aici se exprimă numai
viaţa, acea putere obscură şi incitantă, acea putere care cu dor nestins se doreşte pe
sine însăşi” (1, 268). De aceea, judecata vieţii este mereu nedreaptă, fiindcă rezultatul
este „condamnarea trecutului”, o dată ce orice trecut este demn de a fi condamnat.
Nietzsche, ca moştenitor al Iluminismului36, consideră că este necesar ca
omul să se emancipeze critic de legăturile lui cu trecutul, iar pentru aceasta trebuie,
mai întâi, să aibă forţa „să distrugă trecutul şi să se elibereze de el, spre a putea trăi”
(1, 269), şi să îl folosească din când în când. Dar nu este vorba aici de o distrugere
radicală, ci mai degrabă de o „demitologizare”, de o „distrugere temporară” care să
lumineze ceea ce constituie „grandoarea” trecutului. Într-un text din Ştiinţa veselă,
Nietzsche coroborează această idee în următorii termeni: „Orice om mare are o
forţă retroactivă. Toată istoria se pune din nou în balanţă pentru cauza sa şi o mie de
secrete din trecut ies din ascunzişurile lor târându-se spre soare. Nu se poate şti ce e
posibil să ajungă să fie o parte din istorie. Poate că trecutul încă este nedescoperit în
ceea ce este esenţial! E nevoie de atâtea forţe retroactive încă!”37
În acest sens, atitudinea critică a lui Nietzsche este mediatizată prin
reflecţie în „conştiinţa istoriei efectuale” – folosind terminologia lui Gadamer –, căci
nu este suficient doar a afirma că nu putem „să ne eliberăm complet de acest
lanţ” (1, 269), ci trebuie să conştientizăm faptul că suntem rezultatul
generaţiilor anterioare, dar şi rezultatul greşelilor şi pasiunilor lor. Şi, într-un
mod categoric, afirmă că „deşi ne socotim scutiţi de ele, faptul că provenim de
acolo nu este înlăturat” (1, 270). Dar a căpăta o perspectivă critică nu vrea să
însemne a ieşi în afara istoriei, pentru a obţine o obiectivitate universală, aşa
cum răspundea Gadamer obiecţiilor lui Habermas. Acest lucru nu este posibil
din cauza complexităţii istoriei; noi putem doar să structurăm înţelegerea
noastră a istoriei.

36
37

F. NIETZSCHE, Morgenröte, § 197, unde vorbeşte despre funcţia istorică a Iluminismului.
F. NIETZSCHE, Die fröhliche Wissenschaft, § 34.
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Această încercare de apropiere a două tipuri de hermeneutică atât de
complexe este un drum fecund care ne poate ajuta să înţelegem mai bine
hermeneutica lui Gadamer, în cadrul unei tradiţii care nu-l ocoleşte pe Nietzsche şi,
în acelaşi timp, să descoperim tipurile implicite de hermeneutică pe care le ascunde
filosofia lui Nietzsche. Deja nimeni nu mai omite că problemele în legătură cu
interpretarea celui din urmă au pus bazele evoluţiei tipurilor de hermeneutică
ulterioare, dar poate că nu i s-a făcut încă dreptate lui Nietzsche în ceea ce priveşte
hermeneutica sa. Motivele par evidente. Un autor atât de radical şi de nesistematic,
care insinuează mai mult decât spune, nu facilitează elaborarea unui corp
hermeneutic structurat ca cel al lui Gadamer, dar acest lucru nu trebuie să prezinte
un obstacol pentru a continua să ascultăm infinitele lui sugestii.
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HOW TO BE A GOOD PHILOSOPHER?
ARE THERE ANY RULES?
GHEORGHE ŞTEFANOV

1. It has been said more than once about philosophical questions that they
are meaningless. And it might be true of at least some questions usually asked
by philosophers that they are so indeed. As philosophers, we cannot just rely on
our own natural linguistic abilities and hope that this will do. Several examples
have been produced, if only in the philosophical literature of the last century,
illustrating situations in which sentences that we would be inclined to consider
meaningful prove to be, after a more careful examination, quite meaningless1. As
a consequence, having a solid theory of language to provide us with the criteria
for distinguishing between meaningful and meaningless sentences could be
regarded as a prerequisite task for a philosophical investigation. I believe that
such a theory will rest at least on the following assumption2:
(A) There is a set of rules that govern our linguistic activities, such that,
for any linguistic utterance, we are able to say if it breaks or agrees with some
of these rules. We can point out which rules were supposed to apply to the
considered situation and which, if this is the case, have not been correctly
followed. In the second case, not only can we state that a rule that was supposed
This paper was supported by a research grant offered by the Alexander von Humboldt
Foundation between May and September 2002 in the frame of a special program for scientific
recovery in Balkans. For useful comments and suggestions I am indebted to Mircea Flonta,
Herbert Schnädelbach, Geert Keil and Kathrin Gluer-Pagin.
1
ADRIAN PAUL ILIESCU (in “Wittgenstein and the problem of nonsensical philosophical
questions”, Revista de filosofie, XLV, 4, p. 459-470, Bucharest, 1998 [in Romanian]) discusses a
few examples of this sort offered by Wittgenstein.
2
I have elsewhere (namely, in Gheorghe Stefanov, The Wittgensteinian Challenge to the
Contemporary Philosophical Approaches to Language, doctoral thesis submitted at the
Department of Philosophy, University of Bucharest, 2000, [Romanian, unpublished]) considered
other assumptions (like the one that we can distinguish between simple and complex elements of
language, between the sense and the force of an utterance, between language and metalanguage or
between logical rules and semantical rules) and tried to show how they could be criticised from a
Wittgensteinean point of view. That enterprise was somewhat similar (keeping the proportions) to
the one pursued by HACKER and BAKER, 1984. However, I believe that (A) goes deeper than
any other assumption. Indeed, it is hard to see how any normative semantical theory not assuming
a version of (A) would look like.
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to be followed has been broken, but we can also reasonably argue, by making
appeal to the rule, that it so happened.
Accordingly, the theory will aim to state the rules one must obey if one
wishes to speak meaningfully. It will also provide a procedure to apply the rules
to each possible utterance, in order to see if it agrees with the rules or not. Were
we armed with the set of rules and the procedure to apply them correctly to each
case, we would be able to detect, for any question we might want to raise,
whether it is meaningful or not. Thus, we could start a philosophical
investigation being completely assured that the question we are trying to answer
is not a meaningless one.
The problem is that (A) is wrong and it should be rejected. The most
radical criticism of (A) is fostered by the later Wittgenstein's rule-following
considerations. In what follows I will do little more (if any) than re-enact
Wittgenstein‟s arguments. With respect to this, I do not wish to get into
disputes regarding what Wittgenstein's rule-following considerations (RFC)
really mean3. I would rather take it for granted that I understood Wittgenstein
correctly. I am, however, mostly willing to accept that I did not if the
arguments presented here turn out to be feeble. But if someone accepts them,
then I think the whole credit should be given to Wittgenstein 4. The structure of
this paper is as follows. I will first show how Wittgenstein‟s RFC lead to the
conclusion that if the rules are seen as some sort of entities (linguistic, abstract
or perhaps mental), then it is not possible to bridge the gap between them and
our linguistic practice. This, I think, is enough to show that the traditional
logical/analytical approach to language is in principle wrong-headed. I will
not insist on this point because it seems to me that it has been lately
understood, and the consequences of Wittgenstein‟s arguments in this respect
have been gradually gaining acceptance. The last part of my paper will be
dedicated to showing that an attempt to offer a naturalistic explanation of the
relation between semantic rules and linguistic activities, usually presented as
an alternative to the analytical approach, is equally mistaken. A few general
conclusions will be presented in the end.

3

There are at least four different readings of Wittgenstein‟s RFC. One reading has started
with KRIPKE, 1982. A different interpretation was initiated by WRIGHT, 1981, pp. 99-117. A more
recent one is due to McDOWELL, 1992. (see also McDOWELL, 1998, essay 11 – “Wittgenstein
on Following a Rule”.) Each of these has generated various attempts to provide a solution. For a
systematic summary of the debate generated by Kripke's version see, for instance,
BOGHOSSIAN, 1989. Crispin Wright's version of the argument has received (inter alia) different
replies from both McDowell and Gareth Evans (EVANS, 1985). The “standard reading” (i.e. the
one that I hope not to distance very much from) is the one offered by Hacker and Baker, 1985.
4
Yet Wittgenstein or Wittgensteineans would not agree perhaps with some of the things I am
saying here. This is due to the fact that my strategy is a more tolerant one (I am inclined to accept
as much as I can of the criticised position, if I can still show that it is wrong).
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2. Let us begin by looking at an example. Suppose that we have two
extremely simple languages5, L1 and L2. Each of them has only three sentences. For
the purpose of this presentation there is no point in getting into the internal
structure of these sentences so, since both L1 and L2 are finite, we could skip
formation rules and define our languages in a descriptive manner:
L1 - {'A', 'B', 'C'}
L2 - {'1', '2', '3'}
A text written in L1 will look like this: „A. C. A. B. C.‟6
The same text could be written in L2 like this: „1. 3. 1. 2. 3.‟
Now we state the following general rule for translating7 from L1 into L2:
(R) The nth sentence from L1 is correctly translated into L2 if it is replaced
by the nth sentence from L2.
Suppose now that we give to a person trained to translate from L1 into L2
the following text:
(t1) „C. B. A. C. A. B. C.‟
Our translator will start with the first three sentences as expected, by
writing '3. 2. 1.' She will nevertheless continue in a most strange way:
'1. 2. 3. 3.'
Confronted with the rule (R) she will answer that all the sentences were translated
according to the rule, but she interpreted the phrase "replacing a sentence by another", as
it appears in (R), in a different manner. She might express her interpretation like this:

5

If one is reluctant to accept them as fully developed languages, then I could say that L 1 and
L2, together with the procedure of translating the sentences from L1 to sentences from L2
introduced below, form a particular language-game.
6
Here „A‟, „B‟, „C‟ and „1‟, „2‟, „3‟ are not symbols or shortcuts for the “real” sentences of
L1 and L2, but occurrences of the sentences themselves.
7
Perhaps one could doubt that Wittgenstein would regard translating from L1 to L2 as a
language-game. But then we could devise another example. We may consider, for instance, a
situation where only three orders („A‟, „B‟ and „C‟) are given and to understand them correctly is
to react in a different way to each (one may think of transporting bricks from three different piles
to a certain place, for instance). It is not important here that the reactions are not within the realm
of linguistic behaviour anymore.
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(I1) For any two formal languages which both contain m sentences, replacing
the nth sentence from one language with the nth sentence from the other means writing
instead of the nth sentence from the first language, alternately, once the nth sentence from
the second language and once the {n+1}(mod m)th sentence from the second language.
In order to prevent such deviant interpretations we will make our
intended interpretation explicit:
(I1') For any two formal languages which both contain m sentences,
replacing the nth sentence from one language with the nth sentence from the
other means writing the nth sentence from the second language in the place of
every apparition of the nth sentence from the first language.
Now our translator will retranslate (t1) correctly:
'3. 2. 1. 3. 1. 2. 3.'
We make another try with the following text:
(t2) “C. B. C. A.”
This, however, produces an unexpected result: „1. 3. 2. 3.‟ Again our
translator claims that she agrees to the rule (R) and to the interpretation (I1'). Only
that this time she has interpreted (I1') differently:
(I2) Writing an expression in the place of another which appears within
one string of symbols is to create a mirror image of the string and substitute the
expression accordingly.
Let us stop here for a bit and turn to some more general considerations8. For
any two languages described as sets of sentences we could regard the translation
rules as functions from the sentences of one set to the sentences of the other. The
idea of correspondence between sentences must be somehow expressed in the
rules. Some phrase marking the correspondence will appear in the formulation of
the rule, playing the role the equality sign has in the definition of a function. This phrase
could always be misinterpreted. We can imagine an entire class of non-standard
interpretations of the translation rule in the following way:

8

In what follows I mainly expand on WITTGENSTEIN, 1953 (from now on referred to as
PU), §86 and §163.
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For two finite sets of sentences having n elements, S1…Sn and S‟1…S‟n,
there are nn possible functions which associate elements from the second set to
elements from the first set (of which, n! are bijections). Let f1 be the standard
mapping function and m the number of possible functions. There are m! possible
arrangements of the mapping functions in a row (m! is still a finite number). Let f1
… fm be such a series. The pattern of a non-standard interpretation, then, could be:
(P) Up to the ith occurrence of Sk the replacement should be made
according to f1; from the (i+1)th occurrence to the (i+j)th the replacement should
be made according to f2 etc.
Since i, j etc. are arbitrarily large numbers, it is obvious that there is an
infinite number of possible interpretations of the translation rule9. Other patterns of
non-standard interpretations are also possible, of course. There are non-standard
interpretations of this sort, which will produce, in fact, the same result as f110.
So there is no point in saying that the standard translation rule should be
privileged because it does not make the application of the function dependent on
the number of occurrences of the symbols which are to be processed11. There is
no point either in trying to escape the difficulty by replacing the phrase
expressing the correspondence relation in the formulation of the rule by the
phrase used by the recalcitrant translator in his interpretation of the rule (the
phrase “the replacement should be made” in (P), for instance). For, since the
same phrase appearing in the context of different sentences could be interpreted
differently, nothing prevents our translator to interpret the phrase differently, now
that it appears within a sentence different from his own. And there is, of course,
no point in saying that it is not plausible that one would take “=” to mean
something so different from what it means to us. Finally, specifying that “each
occurrence of Sk must be translated in the same way” is useless, since “each” and
“the same way” could be interpreted differently from what we intend them to mean12.

9

Actually, a procedure could be devised to assign to each instance of (P) a real number
written in the base n, where n is an arbitrarily large natural number.
10
Let the translation rule R1 be that up to the 10th occurrence of each sentence from L1 „A‟
should be replaced by „1‟, „B‟ by 2 and „C‟ by „3‟ and that the replacements should be made
differently after that, no matter how. The translation rule R2 will stipulate that up to the 10th
occurrence of each sentence from L1 we should write „2‟ for „A‟, „3‟ for „B‟ and „1‟ for „C‟, but
after that „A‟ should be replaced by „1‟, „B‟ by 2 and „C‟ by „3‟. And now we can define R3 by
saying that up to the 10th occurrence, each symbol from L1 should be replaced by symbols from
L2 according to R1, and after that the replacement should be made according to R2. R3 produces
exactly the same results as (R), of course.
11
The source of this observation is Nelson Goodman‟s „grue/bleen‟ example from GOODMAN,
1954.
12
See PU, § 185.
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It should have become clear by now that regardless of our stipulation of
the translation rules, the correct interpretation of the rules, the correct
interpretation of the interpretation of the rules and so on, the translator might
always interpret all our explicit stipulations in a way such that both the
translations which seem to agree with our intended rules and those which seem
to break our intended rules can be made to agree with the explicit stipulations13.
Perhaps one might want to reply now that our paradox appears only
because we take the translator not to understand the metalanguage in which we
formulate the translation rules. The metalanguage that the translator uses differs
from ours in very few respects, though. Actually, the differences regard just some
phrases used to express correspondence relations in the context of the sentences
stating the translation rules. Apart from that, nothing is different. However, we
cannot point to these differences properly without making appeal to the
semantic rules that govern the use of those expressions in metalanguage. And
here we only have an infinite regress. It is important to note, however, that the
initial case had nothing to do with matters concerning meaning directly. The
fact that our translator understands the meaning of „A‟, „B‟ „C‟ and „1‟, „2‟, „3‟
bears no relevance on the example14. What we can say is that he does not
understand “correctly translating from L1 to L2” as we understand it15. But I
would like to suggest that, at least for now, we put matters concerning meaning
and understanding apart and keep focussing on the relation between rules and
their applications16. Our trouble, therefore, seems to be that it follows from the
13

Since i, j etc. may be arbitrarily large, the deviant interpretation of the rule can account for
both the past translations which seemed to accord to the rule and for the present translations,
performed after the ith occurrence of the symbols to be translated (we could make interpretations
dependent not on the number of occurrences of the symbols, but on the number of applications of
the rule, too).
14
We could even imagine that he will always substitute „1‟ for „A‟, „2‟ for „B‟ and „3‟ for „C‟
when asked to write a sentence from L2 which has the same meaning with a sentence from L1.
Nevertheless, he would not call this “translating from L1 to L2” (and neither should we).
15
And this could be the case even if he always performs the translations as we do, for while
we would be inclined to say that the rule we use is at least similar to (R), he might be guided by a
rule similar to R3 (see note 7). A set of rules which produces the same result could be one
specifying replacements for pairs of sentences (A.A. – 1.1., A.B. – 1.2., AC – 1.3., B.A. – 2.1.,
B.B. – 2.2. etc.). An extra rule will concern cases where we have an uneven number of sentences: at
the end of the text to be translated, when we meet the last sentence, we add „A‟ to it, translate the
pair, and then erase the last „1‟ from the translated text (however, one might complain that this is
not using a different rule, but only a different procedure to apply the same rule; this is disputable).
16
Wittgenstein himself and most of his interpreters, most notably Kripke, seem to mix the
question of the relation between a rule and its application with questions about meaning,
understanding, the relation between the meaning of an expression and our linguistic behaviour
exhibited in using it and so on (but see PU, §§156-178). If the rules concerned are semantic rules,
this is, I think, fully justified. However, the extent of Wittgenstein‟s RFC goes far beyond that. In
this I agree with Robert Brandom (see BRANDOM, 1994, p. 15). The rules I am mostly
concerned with govern the distinction between meaningful and meaningless sentences, but have
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above example that we cannot distinguish between a correct translation and an
incorrect translation by making appeal to the translation stipulations (rules,
interpretations of the rules and the like).
Before going any further, there is one more point I wish to make. In the
example above there are a limited number of cases that a translator has to deal
with. This shows that our problems are in no way related to the fact that in
applying a rule we might encounter new, unheard of, situations17. Nevertheless,
each situation we would refer to as an “application of a rule” is, in a sense, a
new case18. Only that this has not so much to do with the complexity of the
activities (verbal or not) the rules regulate.
3. Our problems seem to arise when we try to bridge the gap between rules and
their applications. We feel that a rule has to determine, so to speak, its correct
applications in a necessary manner19. But insofar as we take the rule to be a linguistic
entity, i.e. a sentence, we cannot argue for this strong feeling of ours. One might think
that all our trouble comes from that fact that we took rules to be linguistic entities. If we
could regard the rule as something which precludes the need for further interpretation,
the paradox should disappear. Indeed, it could be said that a sentence could only be the
expression of a rule and not the rule itself. The rule itself could be perhaps thought of as
an abstract entity, which, by its own nature, contains its interpretation. All the cases in
accordance with the rule are, somehow, determined by it. The problem with this view is
that there is no apparent way in which we could trace the relation between the rule, seen
as an abstract object, i.e. not existing in space and time20, and the actual situations in
which we say that someone has followed the rule. The cases in accordance with the rule
could not be causally determined by the rule. There has to be another sort of relation. In
order to show what this relation consists in, we must talk of some correspondence. And
here a version of Plato‟s “third man” argument will surely apply.
Another strategy would be to speak of the rule as a mental object. The problem
with our recalcitrant translator seems to be, on this view, that he has not grasped the
translation rule yet. The rule is not “in his mind”, so to speak. Were the rule “in his
mind”, there would be no more questions of interpreting or applying it wrongly. What
the above example shows is at best that we cannot “put the rule in the mind of the
translator” by using rational arguments. This does not make using rational arguments
nothing to do with establishing the meaning of sentences or their parts (since they are supposed to
be prior to any proper semantical matters).
17
Wittgenstein‟s own examples of learning how to write down or to continue a series of
numbers and Kripke‟s example about addition seem to suggest that. One can also develop an
argument going this way from PU, §80, for instance, but this is incidental to our discussion.
18
The extent to which the context is making a contribution to a case is best presented in
WITTGENSTEIN, 1956, VI-34 par. 3-4.
19
See, for instance, PU, §188 par.2.
20
This also means that we cannot point directly to the rule and say to our recalcitrant translator:
“This is the rule you were supposed to obey”.
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unnecessary, of course. We could show to someone who has already grasped the rule
that he had broken it in one particular case by using such arguments.
Let us ask now what sort of mental object the rule is. Suppose it is a mental
representation. For the case presented above, grasping the rule might be, for instance,
having the representation of a translation table. The table will perhaps look like this:
A →1
B →2
C →3
We still have the problem of using the table in actual cases. The three arrows
could be regarded as a single symbol, which provides a substitution rule for „A‟, „B‟,
„C‟ and „1‟, „2‟, „3‟21. As a single symbol, it may stand for any substitution rule, of
course. One might try to answer to this problem by saying that we actually have three
different representations, one for each row of the table, which are kept apart from
each other in our mind. I will put aside for now the objection that if the three
representations are kept apart from each other there is no indication that they have
something in common, which they should, since they relate to the same rule. Let‟s
accept for now that things are this way. In order to prevent further misinterpretations,
we could even eliminate the arrows. The three representations will then look like this:
A1
B2
C3
One problem with „A1‟, „B2‟ and „C3‟ is that they contain no hint that
they have anything to do with a rule. But even if we accept that the person who
represents „A1‟ to herself somehow knows that „A1‟ is a rule, she still might get
the rule wrong. There are many ways in which one can make substitutions while
having in mind the three representations from above. The string „A. C. B. C‟,
for instance, could produce any of the following results:
„A. CCC. BB. CCC.‟
„1. 333. 22. 333.‟
„A1. C3. B2. C3.‟
„A. B. C. C.‟22
„1CBC. A3B3. AC2C‟
etc.
21
See, for instance, PU, § 60 for the idea that there is no absolute distinction between simples
and complexes.
22
This result is explained by the fact that the translator takes „A1‟, „B2‟ and „C3‟ to mean
something like a sorting rule: “Rewrite the series of symbols such that, in the end, all the A‟s will
come first, all the B‟s will come in the second place and all the C‟s in the third.”
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We expected the translator to read „A‟, „B‟, „C‟ and „1‟, „2‟, „3‟ appearing
in his mental representations as iconic symbols for the signs she has to work
with. It is obvious that she did not do so and is not at all clear why she should
have done that. And here there still is a correspondence relation we seem to
have overlooked, namely that between the elements of our representation („A‟,
„1‟, „2‟ as images in our mind) and the components of the cases to which our
representations ought to apply („A‟, „1‟, „2‟ written on a piece of paper).
This amounts to the conclusion that grasping the rule is not having a
mental representation. Let us now substitute the concept of “a sign looking like
„A‟” for the mental representation of „A‟, the concept of “a sign looking like
„1‟” for the mental representation of „1‟ and so on. The person who has grasped
the rule that „A‟ should be replaced by „1‟, then, must possess, apart from
mental representations of „A‟ and „1‟, the concept of a sign which looks like „A‟
and the concept of a sign which looks like „1‟. She must also possess the
concept of “substituting one sign for another”. And now the rule could be
regarded as a proposition formulated in the language of thought:
(R-LOT) Substitute the sign, which looks like „1‟ for the sign which
looks like „A‟.
The fact that this is a thought and she possesses the right concepts, we
think, prevents any misinterpretations of the rule. But here we are in no better
position than when we spoke of the rule as an abstract object. Neither an
abstract object, nor a mental one has feelers to touch the reality with23. This is
perhaps inherent to the way we usually speak of objects and relations: one
object does not contain the relation it has with another.
4. Let us now think that we have a large enough set of cards. Some of
them have „A‟ written on one side and „1‟ on the other. Others have „B‟ written
on one side and „2‟ on the other. Those with „C‟ written on one side will display
„3‟ when turned over. A text written in L1 by using the cards could be correctly
translated into L2 by turning all the cards on the other side. I will further assume
that this is done mechanically. Perhaps we could say that the mechanism formed
by the cards and the means to turn them over is correctly translating from L 1 to
L2. The translation rules are somehow physically instantiated in this mechanism,
and the relation between the rules and their correct applications is a causal
relation. And now it may occur to us that we are not in a very different position.
Our brains are, in a sense, such mechanisms, though far more complicated. This
is the starting point of a naturalist approach. The problem with our puzzle, as it
may occur to the naturalist, was due to the fact that we were trying to get from
23

The earlier Wittgenstein thought that of pictures (see WITTGENSTEIN, 1961, 2.1515).
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rules to their correct applications by using a “logical path”, so to speak. This
choice was enforced upon us by our preference for the method of conceptual
analysis. Yet, this was not the only available alternative. Another way of getting
from the translation rule of our example to the set of appropriate translations
would be that of stating the causal laws which describe the functioning of the
mechanism translating from L1 into L224.
The approach proceeds with the remark that grasping a rule is some sort
of ability or disposition25. However, it will be conceded that when we speak of
dispositions or abilities we actually speak of certain processes going on in our
brains, processes which cause us to behave as we do when we act according to
the rules. Explaining the relation between rules and acting according to rules is
nothing else but constructing an empirical theory about those processes and the
relations between them and our behaviour.
Let us now try to figure out how a theory explaining the relation between
(R) and correctly translating from L1 to L2 would look like. One model for the
facts the theory must apply to is this:
Translation Input → Translating Mechanism → Translated Output
The theory, then, will include some general principles or laws that govern
the functioning of the Translating Mechanism. From these laws, with the aid of
some derivation principles, we should be able to obtain predictions of the form:
(P) Under the circumstances C1&…&Cn, if state IS obtains in the
mechanism, then state OS will also occur.
„IS‟ and „OS‟ are two states of the Translating Mechanism, which
correspond to a Translation Input and to a Translated Output respectively26. Here
it is clear that our example helps us to keep things simple: there is no need to
speak of an infinite number of states occurring in the mechanism27. There are
24

See, for instance, Pylyshyn, 1998 for this view.
See the first two sentences of PU, §149.
26
One might wish the theory to contain also an explanation of the causal relation between the input
and the output facts (i.e. signs written on paper, for instance) and the IS and OS states. That part
should explain, for instance, what happens when the translator mistakenly takes a „B‟ in
handwriting for a „C‟ and translates it by „3‟. However, I am not concerned with this sort of
situations here.
27
See note 15. The rule of addition or the rule of writing the series of even numbers still apply
for numbers so large that we would never be able to represent, given the finite number of neurons
in our brains. But I do not think that this counts as a strong critique of the naturalist view (It
would be very easy to speak of rules for performing addition or obtaining the next even number
for numbers written in unary base. And we could apply these rules even to numbers that we do
not read entirely.)
25
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three IS states and three OS states. The C1,…,Cn conditions are required in order
to “cut the causal relations” between the functioning of the mechanism and
everything else going on in the universe (my head included)28.
There is a question that could be raised now: How general are the laws of
the theory? We could think of many different mechanisms, apart from our
brains, performing what we would call “translations from L1 to L2”. We could
use water pipes, strings, electric wires etc. in order to build such mechanisms. The
Translation Input will be coded differently, for each such mechanism, of course. If
we build a different theory for each, then we should say that there are different
rules for “translating from L1 to L2 with a computer”, “translating by using a
human brain” and so on. On the other hand, it is obvious that the functioning of
a machine using water is governed by different physical laws from those
concerning the functioning of an electrical machine.
The idea of coding the input and the output brings some problems too: we
could think of exactly the same states of a mechanism coding a different input
or output. For instance, let L3 be a language which contains only three
sentences: „I‟, „II‟, and „III‟. It is clear that exactly the same theory that explains
the functioning of our first mechanism using cards to perform the translation
will work as an explanation of a translation from L3 to L2. Should we say that
we only have one translation rule or two? I will suppose, for the sake of the
argument, that the laws of our theory apply only to human brains29 and that we
could somehow circumvent the idea of coding by speaking of the causal relation
between the input and the output, on one hand, and the brain states, on the other.
Thus, the occurrences of the sentences from L3 will produce different states in
our brain from those produced by the occurrences of the sentences from L1.
But we might still feel that there is something not completely in order
here. How is it possible that we could derive only three predictions (connecting
the state of reading „A‟ with the state of writing down „1‟, the state of reading
„B‟ with that of writing down „2‟, and the state of reading „C‟ with the state of
writing down „3‟) from our theory? Were the languages L1 and L2 one sentence
bigger, would we have to construct a completely different theory? To this one
could answer that perhaps there are two kind of laws or principles: some general
principles which will perhaps explain all the cases of the „writing something
28
Is our theory supposed to account for neural processes that correspond to “willing to
translate correctly from L1 to L2”? I think not. Yet, it is obvious that even if the ability to translate
correctly is instantiated in my brain and the IS corresponding to reading „A‟ obtains, I could write
down „3‟ just because I do not want to translate „A‟ correctly. So, one of the conditions should specify
that I want to perform the translations correctly (i.e. that the state corresponding to that occurs in
my brain, perhaps in some other region than the one where the translating module is located).
29
One could say, for instance, that the theory regards “consciously translating from L1 to L2”,
although it does not necessarily have to explain the part regarding consciousness. Being conscious
about what one is doing could be regarded as one of the conditions C 1,…,Cn and the explanation
for that could be left as a task to a different theory.
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instead of something else‟ kind, and some particular laws which, when added to
those general principles, produce only the three predictions we were looking for30.
Suppose now that we have completed this theory. Its structure could be
roughly represented like this:
T = <GL, PL, DP, M>
where GL is the set of general laws of the theory, PL is the set of its particular
laws, DP is the set of derivation principles and M is the meta-theoretical
assertion that the theory offers an explanation for what is to perform a correct
translation from L1 to L2. Maybe one would like to say that the rule (R) was
replaced in this theory by the laws from the PL set. This, I think, is not a very
good move, since it instantly brings forward questions related to the distinction
between norms and natural laws. So perhaps is better not to try to pin the rules
on any assertion of the theory31. The consistent naturalist will probably say that
it is not the case to think of the rule as a linguistic entity anymore and therefore it
makes not sense to speak of a distinction between two types of statements. That
is a fair enough remark, I think.
Yet, there might be a problem with this naturalist account32. Since T is an
empirical theory, it should be at least in principle refutable. Let us try to find out
what would count as an empirical infirmation of T. Let us think of a translator
who translates correctly from L1 to L2. The states described by the theory occur
in his brain, according to T‟s laws and all, the conditions C1,…,Cn are satisfied
and the IS corresponding to reading „A‟ also obtains. Yet he makes something which
we would usually call a mistake. This happens perhaps due to a disturbing factor
which the theory did not account for. There are two different ways in which we
could modify our theory to fit the empirical facts. One is to add the condition
Cn+1, namely that the disturbing factor does not occur, to the conditions
C1,…,Cn. Another possibility is to extend the laws of the theory such as to cover
these cases and predict the translator reactions in these situations too. Only that
in this situation our theory will not be a theory of “correctly translating from L1 to

30
Someone might think here of problems like: „Is the functioning of the brain of a person who
knows to replace symbols and learns to translate from L1 to L2 similar to that of the brain of a
person who learns to replace symbols by learning to translate from L1 to L2?‟ (compare this with
PU, §§ 156-158)
31
And neither on the theory‟s predictions. Indeed, it is quite easy to see that stating a causal
connection between reading „A‟ and writing „1‟ is no replacement for a translation rule, seen as a
norm, since speaking of what will or what would happen, were some other things to happen too,
is completely different from speaking of what ought to happen. One might say, for instance,
“Even if you are brain-dead, it still applies that you must translate „A‟ by „1‟.”
32
In what follows, the background of my remarks is contained in PU, §158 and PU §§ 193-195.
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L2” anymore33. But why do we say that? This was not an infirmation of M. Since
a correct translation is whatever the theory describes, why not adopt the second
choice? And if we do not adopt it, is it not because we make appeal to the rule?
Let us now imagine a different situation. Our translator makes the same
mistake. And now we realise that this too can be accounted for by the theory. We
have thought that there are only three predictions that could be derived from T,
but we applied the principles from the DP set incorrectly. And we realise that
the translator‟s behaviour could be also predicted by our theory. So there is no
empirical infirmation here. We have discovered that the explanatory power of
our theory is greater than what we have thought. Still, we wish to change our
theory. Why is that so?
Perhaps our problem can be pointed at directly in the following way. If T
is to be an empirical theory, then M too, since it is a part of it, must be refutable by
the experience34. But how can we speak of an empirical infirmation of M without
making appeal to the non-naturalised concept of the translation rule? Being a
meta-theoretical statement, M states a relation between the rest of the theory
and the non-naturalised rule. It is obvious that we cannot give M up. But what
can we make of it?
The naturalist‟s reply, as I imagine it, could run as follows: “What guides our
investigation is the model of a mechanism which never makes mistakes. Our theories
are empirical in the sense that they are only approximations of such a model. The
more factors which could affect the correct functioning of the translating mechanism
we discover and eliminate, the better our approximations of the ideal model are. So M
states the relation between our theory and this ideal model. We don‟t make appeal to a
non-naturalised rule, but to an ideal model within which the causal relation between
the processes instantiating the rule and those counting as applications of the rule is
never affected by disturbing factors.” This account, however, seems to contradict our
common view about the scientific progress. We use to think that science advances by
offering models that are less ideal and closer to the facts35. In this vein, one may think
that Classical Mechanics is a more abstract model of the physical interactions than
the Relativity Theory, which offers a more accurate description of the facts36.
Why would anyone want to go the other way round? But I will leave that aside for
33

It could be, perhaps, the theory of “translating correctly from L1 to L2 and making mistakes
when you are very tired”.
34
This does not mean that it should be refutable considered in isolation from other principles
of the theory. Actually, because M makes reference to all the other statements of the theory, it is
only in conjunction with all of them that its sense could be rendered properly.
35
I think Max Planck was expressing this pre-kuhnian view very nicely. And even if this view
is perhaps obsolete, I do not see how bringing a more sophisticated account of the scientific
progress could change the odds in the favour of the naturalist.
36
In taking this to be our common view about the relation between these two theories I
deliberately disregard more learned accounts of this matter like those offered by Einstein and
Heissenberg. I do not think, however, that this vitiates my argument.
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now. Let us imagine that we have two such ideal models. One is that of a regular
translator who never makes mistakes. The other one is a model of one of our
deviant translators who never diverges from the way he is performing the translation.
Why do we choose to be guided by the first and not by the last model? How
could the naturalist motivate his choice of the first model without speaking of the
translation rule? And even if he could somehow motivate his choice, there still is a
problem left. On the new reading, what M says is that there is a relation between
T\{M} and the ideal model. Since the ideal model is not a physical object, it follows
that the relation cannot be a causal one, which makes it obvious that M could not be
empirically infirmed. If the naturalist is not bothered by that, it is only because he
does not realise that now he is in exactly the same position as the conceptual analyst.
Namely, if he wants to hold on M, he must speak of the relation between an abstract
object (the ideal model) and actual situations and processes. If he only wants to speak
of the functioning of our brain, then nothing will be objected to that. But then he will
not be in a position to claim that he has answered a naturalised version of the question
regarding the relation between rules and their applications.
5. If it is true that the both adumbrated approaches fail to account for the
relation between rules and their applications, then it is hard to see how a
mixture of the two will succeed to do the job. And it is useless, of course, to try
to state rules if we cannot relate them to their applications properly. What is
wrong with (A), then? Perhaps it is wrong to speak of rules and their application
as if they were two different things. Anyway, I am not going to try to advance a
solution to our problem here but only to evaluate the import of the arguments
presented above.
To prevent any misunderstandings, it does not follow from the above
presentation that we cannot communicate, compute, that our social institutions
are illusory or anything of the kind. Nor do I think that any relativist
conclusions are supported by this account alone. What the arguments from
above amount to is only that we cannot produce normative theories37. Again,
this is not to say that there are no values, norms or rules. They can be taught,
transmitted, even enforced. They sometimes collide. There is nothing wrong
with normative talk either, as long as we do not take normative talk for what it
is not, namely a descriptive account of norms, rules and values38. Rejection of
theorizing about norms and values might be taken by some to lead to some sort
of irrationalism. Since we cannot provide theories and arguments about what is
37

This is the conclusion of WITTGENSTEIN, 1961, of course. I don‟t think that the later
Wittgenstein has changed his view in this respect.
38
There are cases in which we would say that normative talk is inappropriate even if no one
would take it for theorizing. We might feel, for instance, that a sentence like “Since you are a very
close friend of mine, you ought to express condolences to me for the death of my mother” should
never be uttered.
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morally, prudentially, practically or in some other way reasonable to do in one
situation or another, one may think, it is as if we have no reasons at all. I do not agree
with this view. Discussing these matters is, however, far beyond the topic of my paper.
It seems quite radical, to say the least, to maintain, as Wittgenstein
usually does, that all the traditional philosophical questions are meaningless. It
is difficult, nevertheless, to remove the suspicion that some of them might
actually be nothing more than nonsensical puzzles. We do not have solid,
ultimate criteria to distinguish between meaningful and meaningless sentences.
And it might be the case that is in principle not possible to have such criteria.
Trying to discover by philosophical analysis the rules that govern the distinction
and to state them is doomed to be a Sisyphean activity. Constructing scientific
theories which explain what happens in our brains when we learn to use the
language or when we actually distinguish between meaningful and meaningless
sentences could be informative, but will not help us a single bit to remove the
shadow of suspicion cast upon our philosophical activities. Most philosophers, I
do hope, will not think that ignoring Kant and plunging into traditional
metaphysics would be very wise. And some would perhaps agree that ignoring
the later Wittgenstein or interpreting him such that his views do not endanger
our philosophical habits is not advisable either.
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DESPRE POSIBILITATEA FORMULĂRII LOGICO-DEDUCTIVE
A PRINCIPIULUI VERIFICĂRII
CONSTANTIN STOENESCU

Este binecunoscută preocuparea membrilor Cercului de la Viena pentru
găsirea un criteriu verificaţionist al semnificaţiei cognitive. Vom spune despre
o propoziţie că are semnificaţie cognitivă dacă şi numai dacă ştim cum să
verificăm judecata pe care acea propoziţie o exprimă, ceea ce înseamnă să ştim
ce observaţii ne-ar permite să decidem, în anumite condiţii, dacă acea propoziţie
(judecată) este adevărată sau falsă. Această formulare a principiului verificării
prin raportare la condiţiile de adevăr este susţinută de două presupoziţii: prima,
că avem acces la o anumită experienţă pe baza căreia detectăm condiţiile de
adevăr, a doua, că aşa-numitele propoziţii de observaţie care descriu aceste
experienţe, sunt fundamentul cunoaşterii.
Pe scurt, criteriul verificaţionist este formulabil în cadrul unei teorii
fundaţionaliste de tip empirist a cunoaşterii, care se asociază cu o strategie
reducţionistă: orice propoziţie, pentru a avea semnificaţie cognitivă, trebuie să
poată fi redusă, cel puţin în principiu, direct sau indirect, la propoziţii de
observaţie care constituie baza empirică. De aici şi obiecţia că acest criteriu
verificaţionist nu ar fi nimic altceva decât o versiune a vechiului criteriu
inductivist, în sensul că nu ar fi nici o deosebire de rezultate între inducţie şi
verificare. Carnap îşi va asuma această „reducţie” metodologică şi va încerca să
dezvolte o logică inductivistă. O altă cale va urma A. J. Ayer în Language,
Truth and Logic1, în care va încerca să formuleze un criteriu logic deductiv al
verificabilităţii, ceea ce se va numi verificabilitate parţială şi indirectă sau
verificabilitate formală, încercând astfel să evite obiecţiile îndreptate împotriva
inductivismului.
Formularea dată de Ayer este următoarea: un enunţ este verificabil şi, în
consecinţă, are semnificaţie nu dacă este echivalent cu un enunţ de observaţie
sau cu un număr finit de enunţuri de observaţie, ci, pur şi simplu, dacă din
enunţul respectiv, considerat în conjuncţie cu alte premise, pot fi deduse
1
A. J. AYER, Language, Truth and Logic, Dover, New York, 1952. Ayer a scris această
lucrare între decembrie 1933 şi iulie 1935, la puţin timp după ce a petrecut, începând cu
noiembrie 1932, câteva luni la Viena, participând la activităţile Cercului condus de Schlick.
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anumite enunţuri de observaţie fără ca aceste enunţuri de observaţie să poată fi
deduse numai din premise. Recunoaştem aici o formulare logico-deductivă a
criteriului verificaţionist al semnificaţiei. Dar poate să funcţioneze eficient un
asemenea criteriu? Permite el o demarcaţie precisă între propoziţiile cu
semnificaţie cognitivă şi cele care nu au conţinut cognitiv?
Formulăm obiecţia că acest criteriu este prea liberal şi acordă semnificaţie
oricărui enunţ. I. Berlin2 propune următorul contraexemplu. Fie enunţul
oarecare S şi enunţul de observaţie O. O decurge din S şi „Dacă S, atunci O”,
fără ca O să poată fi dedus numai din „Dacă S, atunci O”. Astfel, enunţurile
„Absolutul este perfect” şi „Dacă absolutul este perfect, acesta este alb”,
implică enunţul de observaţie „Acesta este alb” şi, deoarece „Acesta este alb”
nu rezultă din aceste premise considerate fiecare în parte, ambele enunţuri
satisfac criteriul de semnificaţie propus de Ayer. Mai mult decât atât, chiar şi
propoziţiile lipsite de sens care ar fi aşezate în locul enunţului „Absolutul este
perfect” ar duce la acelaşi rezultat, dar cu condiţia de a avea forma gramaticală
a unei propoziţii enunţiative.
Pentru a evita această dificultate, Ayer propune revizuirea primei versiuni
logico-deductive a criteriului verificabilităţii3. Un enunţ este verificabil în mod
direct fie dacă este el însuşi un enunţ de observaţie, fie dacă, în conjuncţie cu
unul sau mai multe enunţuri de observaţie, implică logic cel puţin un enunţ de
observaţie care nu este deductibil din aceste premise. Un enunţ este verificabil
în mod indirect, dacă satisface următoarele condiţii: prima, în conjuncţie cu alte
premise el implică logic unul sau mai multe enunţuri verificabile în mod direct
şi care nu sunt deductibile numai din acest premise; în al doilea rând, premisele
nu includ nici un enunţ care nu este nici un enunţ analitic, nici un enunţ
verificabil în mod direct, nici un enunţ despre care se poate stabili în mod
independent că este verificabil în mod indirect. Principiul verificării este
redefinit drept cerinţa ca un enunţ cu semnificaţie, care nu este analitic, să fie
direct sau indirect verificabil.
A. Church a arătat într-o recenzie4 că nici această reformulare a
principiului verificării nu evită dificultăţile deoarece ne permite, în continuare,
să acordăm semnificaţie oricărui enunţ. Fie O1, O2 şi O3 trei propoziţii de
observaţie independente logic una de cealaltă şi S o propoziţie oarecare. Fie
O1 şi S negaţiile lui O1 şi S. În conformitate cu definiţia revizuită a lui Ayer,
rezultă că formula ( O1 & O2)v(O3 & S) este verificabilă în mod direct deoarece,
considerată în conjuncţie cu O1, care prin ipoteză nu implică O3 de una singură, implică
O3. Mai mult decât atât , S şi ( O1 & O2)v(O3 & S) implică împreună O2, fără
2
Vezi I. BERLIN, „Verificability”, în G. H. R. Parkinson (ed.), The Theory of Meaning,
Oxford University Press, 1968.
3
AYER, op. cit., p 13.
4
A. CHURCH, Recenzie la „Language, Truth and Logic”, în Journal of Symbolic Logic,
14 (1), 1949.
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a fi cazul ca O2 să rezulte numai din formulă, de unde rezultă că S este
verificabilă indirect. În cazul în care se întâmplă ca ( O1 & O2)v(O3 & S) să
implice O2, atunci S şi O3 implică împreună O2, ceea ce înseamnă că S este
verificabilă în mod direct.
Hempel5 a făcut observaţia că dificultatea identificată de Church se
bazează tocmai pe alegerea întâmplătoare a trei propoziţii de observaţie
independente una de cealaltă şi a unei propoziţii oarecare S, de unde rezultă că
fie S, fie
S vor avea semnificaţie pe baza criteriului propus. Va funcţiona
criteriul dacă impunem anumite constrângeri ce ţin în primul rând de conţinutul
propoziţiilor considerate?
Să reluăm discuţia din perspectiva recomandării date de Hempel. Obiecţia
anterioară era că criteriul lui Ayer acordă semnificaţie unei propoziţii precum
„Această problemă este verde”, deoarece această propoziţie, împreună cu „Îmi
displac toate lucrurile verzi” va implica enunţul „Îmi displace această
problemă”, un enunţ care are semnificaţie, dar care nu este implicat de enunţul
„Îmi displac toate lucrurile verzi”, considerat în mod independent. Urmându-l
pe Ayer, adăugăm cerinţa ca premisa suplimentară să fie ea însăşi semnificativă,
independent de raţionamentul în care apare. Dar în exemplul nostru, premisa
„Îmi displac toate lucrurile verzi” are semnificaţie. Atunci, nu rezultă oare că
avem un criteriu care funcţionează doar în cazul enunţurilor pe care oricum le-am
accepta ca semnificative? Propoziţia „Această problemă este verde” nu ar fi
acceptată ca semnificativă indiferent dacă avem sau nu un criteriu adecvat al
semnificaţiei. Prin urmare, criteriul lui Ayer ar fi inutil.
La aceeaşi concluzie vom ajunge şi dacă cercetăm structura propoziţiei6. Am
afirmat că premisa suplimentară „îmi displac toate lucrurile verzi” are
semnificaţie. Dar în ce constă această semnificaţie? Se referă această propoziţie
la toate lucrurile verzi, inclusiv la probleme verzi? Dacă se referă numai la
lucruri precum mese, scaune şi curcubee, atunci obiecţia „problemă verde” nu
mai apare. „Această problemă este verde şi îmi displac toate scaunele şi mesele
verzi” nu implică logic „Îmi displace această problemă”. Dacă însă propoziţia
„Îmi displac toate lucrurile verzi” se referă şi la „probleme verzi”, atunci putem
să evităm restricţia impusă de Ayer premisei suplimentare. Vom analiza
propoziţia „Îmi displac toate lucrurile verzi” ca „Oricare ar fi x, dacă x este
verde, atunci îmi displace x”. Să dăm valori lui x. Obţinem propoziţii precum
„Dacă iarba este verde, atunci iarba îmi displace” sau „Dacă zăpada este verde,
atunci zăpada îmi displace”. Prima propoziţie compusă are drept componente
5

Carl. G. HEMPEL, „The Concept of Cognitive Significance: A Reconsideration”, în
Proceedings of the American Academy of Art and Science, 80 (July), 1951, p. 64.
6
În acest paragraf, mă bazez pe consideraţiile lui A. R. LACEY din Modern Philosophy,
precum şi pe o serie de articole apărute în Mind: A. C. EWING, „Meaninglessnes”, 1937;
J. L. EVANS, „On Meaning and Verification”, 1953; P. NIDDITCH, „A Defence on Ayer‟s and
Church‟s Criticism”, 1961; D. MAKINSON, „Nidditch‟s definition of Verificability”, 1961.
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„iarba este verde” şi „îmi displace iarba”. Numim aceste componente „părţi
implicite” ale propoziţiei iniţiale „Îmi displac toate lucrurile verzi”. Întărim
restricţia lui Ayer astfel: nu numai premisa suplimentară („Îmi displac toate
lucrurile verzi”) trebuie să fie cunoscută în mod independent ca semnificativă,
ci şi părţile ei implicite trebuie să aibă semnificaţie în mod independent. Ca
urmare, în propoziţia compusă „Dacă această problemă este verde, atunci
această problemă îmi displace” vom avea ca parte implicită propoziţia „Această
problemă este verde” care nu poate fi considerată semnificativă în mod
independent. Construcţia unui contraexemplu de tip „problemă verde” este
blocată, dar preţul este prea mare: practic, criteriul verificaţionist este eliminat
pentru că devine inutil. Nu are rost să aplicăm acest criteriu unor propoziţii
asupra cărora am decis, cu alte mijloace, dacă au sau nu au semnificaţie.
O altă cale de încercat pentru a formaliza principiul verificării ar consta în
găsirea unui operator interpropoziţional adecvat, care prin definiţie să fie
implicit astfel construit încât să nu permită obiecţii de genul celor de mai sus. O
asemenea încercare de a reformula principiul verificării al lui Ayer astfel încât
să asigure enunţarea lui ca un criteriu al verificabilităţii formale a fost
întreprinsă relativ recent de Crispin Wright7. Propunera lui Wright constă în
folosirea implicaţiei compacte (compact entailment) pentru exprimarea principiului
verificării. Definim astfel implicaţia compactă (pe scurt, c – implicaţia):
Enunţul S implică compact enunţul T dacă şi numai dacă S
implică T şi dată fiind oricare expresie non-logică E din S,
există o expresie E’ (care poate înlocui pe E în S) astfel încât
S(E’/E) nu implică T, unde S(E’/E) este enunţul care rezultă
prin substituirea lui E în S cu E’.
Această noţiune de implicaţie compactă este mai slabă din punct de
vedere formal decât noţiunea de implicaţie logică. De exemplu, „Victoria este o
iapă” nu implică logic „Victoria este un cal” în timp ce putem avea o propoziţie
condiţională adevărată cu „Victoria este o iapă” ca antecedent şi „Victoria este
un cal” drept secvent (prima propoziţie nu poate fi adevărată dacă nu este
adevărată şi cea de-a doua). Pe de altă parte, „Victoria este o iapă” o implică în
mod compact pe cea de a doua, deoarece, dacă substituim „este o iapă” din
prima propoziţie cu, de exemplu, „este Victoria” dereglăm relaţia condiţională,
cu toate că „Victoria este un cal şi Victoria este o femelă”, din care rezultă
primul enunţ printr-o abreviere definiţională, nu o implică în mod compact pe
cea de a doua. Wright recunoaşte că putem introduce noi enunţuri ca enunţuri
7
CRISPIN WRIGHT, „The verification principle: another puncture-another patch”, Mind, 98,
1989, pp. 611-622 şi „Scientific realism, observation and the verification principle”, în Macdonald and
Wright (eds.), Fact, Science and Morality, Oxford, Basil Blackwell, 1986, pp. 247-274.
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atomice care nu au nici o structură internă şi care sunt abrevieri ale oricărui
enunţ dat. Ca urmare, orice enunţuri contingente (de exemplu „Victoria este
sălbatică şi Victoria are pielea colorată”) sunt implicate în mod compact de
enunţurile atomice care le abreviază.
Pe baza acestor noţiuni Wright reformulează principiul verificării:
S este verificabilă dacă şi numai dacă S este contingentă şi
(i) S este o propoziţie de observaţie,
sau
(ii) S este o negaţie, o disjuncţie sau o generalizare existenţială a unor
enunţuri verificabile,
sau
(iii) Un anumit enunţ verificabil este implicat compact de uniunea lui S cu
o anumită mulţime (T1…Tn) de enunţuri verificabile,
sau
(iv) S este implicată de un anumit enunţ verificabil şi conţine numai
vocabularul care apare în enunţuri care pot fi stabilite ca verificabile
prin apel de condiţiile (i)-(iii).
Implicaţia compactă are menirea de a captura ideea unei propoziţii
condiţionale sensibilă la conţinutul constituenţilor non-logici ai antecedentului
(asemănător felului în care propoziţiile condiţionale care corespund regulilor de
eliminare din logica propoziţională clasică sunt sensibile la conţinutul
vocabularului logic care apare în premise).
Mai mult decât atât, noţiunea de implicaţie compactă ar fi, după Wright,
într-un acord deplin cu intuiţiile iniţiale ale verificaţioniştilor, aceştia susţinând
de fapt că lipsa de semnificaţie factuală a enunţurilor stigmatizate ca
„metafizice” poate fi descoperită în lumina „semnificaţiei literale” propriu-zise. Or,
o asemenea descoperire ar putea fi posibilă numai în contextul luării în
considerare a conţinutului enunţurilor.
Faţă de această propunere a lui Wright, David Lewis8 formulează o
obiecţie. El afirmă că, presupunând că A şi B sunt enunţuri într-un limbaj
suficient de bogat definiţional, vom putea susţine că, dacă A implică în mod
condiţional B, A va implica compact B, ceea ce înseamnă că implicaţia
compactă nu ne este de nici un folos. Să considerăm un limbaj în care, pentru
orice P şi Q, avem o propoziţie atomică S care nu apare în P sau Q şi care este
echivalentă cu P & Q. Atunci, dacă P implică Q, indiferent dacă o face într-un
mod compact sau nu, rezultă că P implică în mod compact S şi S implică în mod
8

DAVID LEWIS, „Statements Partly About Observation”, Philosophical Papers, 1988,
pp. 1-31. Lewis numeşte cu ironie implicaţia compactă a lui Wright drept „implicaţie idiosincraziţională”.
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compact Q. De unde rezultă că implicaţia compactă n-ar produce nici un fel de
efecte, altele decât cele caracteristice implicaţiei materiale (propoziţiei condiţionale).
Wright consideră că obiecţia lui Lewis conţine o eroare: Lewis ar crede în
mod greşit că atunci când S îndeplineşte condiţiile pe care el le descrie, P va
implica în mod compact S.
Considerarea exemplelor oferite de Church ne permite să înţelegem
disputa dintre Wright şi Lewis. Mai întâi, primul exemplu al lui Church:
(O1 &((¬O1 & O2) V (¬S & O3)))
Dacă aplicăm mecanic cerinţa propusă de Lewis, atunci trebuie să
luăm P drept
O1 & ((¬O1 & O2) V (¬S & O3)),
Q drept O3 şi S ca o abreviere a lui
(O1 & ((¬O1 & O2) V (¬S & O3))) & O3.
Orice condiţional care are pe S ca unică premisă va fi compact, de vreme
ce S nu are o structură logică internă. Dar aceasta nu garantează compacticitatea
unui condiţional care îl are pe S drept concluzie. Implicarea lui S de către P de
mai sus nu este compactă: substituim pe O2 în P cu orice dorim şi condiţionalul
supravieţuieşte.
Care ar fi statutul obiecţiei lui Lewis? El atrage atenţia asupra enunţurilor
care se implică în mod compact pe ele însele. Dacă P se implică pe sine în mod
compact, el va implica P & Q, oricare ar fi acel Q pe care, de asemenea, îl
implică. Ca urmare, P va implica în mod compact orice abreviere a lui P & Q.
Wright recunoaşte că toate propoziţiile care se implică pe sine în mod compact
şi care mai implică, în mod compact sau în orice alt fel, orice enunţ verificabil,
vor fi admise pe baza clauzei (iii) de mai sus, ceea ce înseamnă că vom admite
un mare număr de cazuri nedorite.
Dar poate fi construită o obiecţie şi mai puternică9). Se poate arăta că
principiul verificării în formularea dată de Wright duce la consecinţa că orice
propoziţie contingentă este verificabilă.
Pentru prezentarea acestei demonstraţii avem nevoie de noţiunea de
echivalenţă compactă:
Un enunţ S este echivalent în mod compact cu un enunţ T dacă şi
numai dacă S implică în mod compact T şi vice versa.
9

Vezi BYEONG-UK YI, „Compact Entailment and Wright‟s Verification Principle”, Mind,
110 (458), 2001, pp. 413-421.
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Avem următoarele teze:
Orice enunţ contingent este verificabil.
Orice enunţ contingent S este analitic echivalent cu un enunţ
verificabil (care implică în mod compact S).
(III) Orice enunţ contingent care se implică în mod compact pe sine este
echivalent în mod compact cu un enunţ verificabil.
(IV) Orice enunţ contingent care se implică compact pe el însuşi este
verificabil.
(I)
(II)

Pentru a arăta că Wright formulează principiul verificării într-un mod
prea permisiv este suficientă următoarea demonstraţie:
Fie S un enunţ contingent. Putem presupune că există un enunţ verificabil
(mai precis, un enunţ atomic de observaţie) independent de S. Fie O un
asemenea enunţ, iar P1, P2, Q1 şi Q2 enunţuri atomice definite ca abrevieri ale
următoarelor:
P1 S O
P2: ¬S O
Q1: S ¬O
Q2: ¬S ¬O
Sunt verificabile următoarele:
(a1) P1 P2
(a2) Q1 Q2
(b1) P1
(b2) Q1
(c1) ¬ P1
(c2) ¬ Q1
(d) ¬ P1 ¬ Q1
(a1) implică în mod compact O, iar O implică (a1);
Pe baza condiţiei:
Dacă S implică în mod compact un enunţ verificabil care
implică S, atunci S satisface condiţia (iii),
rezultă că (a1) satisface condiţia (iii). Şi pentru că (a1) este verificabil, (iv) îl
califică pe (b1) drept verificabil. Prin urmare, (ii) îl califică pe (c1). Asemănător,
(iii), (iv) şi (ii) le califică pe (a2) – (c2). În fine, (ii) califică pe (d). Mai departe,
(d) este analitic echivalent cu S şi (d) implică în mod compact S. În consecinţă,
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teza (II) se susţine. Mai mult decât atât, S implică în mod compact (d), dacă S
implică în mod compact S, pe baza condiţiei
Dacă S implică în mod compact T şi T este echivalent cu U,
atunci S implică în mod compact U.
În concluzie, teza (III) se susţine.
Aceasta înseamnă că un enunţ precum „Dumnezeu iubeşte pe toată
lumea”, de a cărui verificare suntem, probabil, interesaţi, este un enunţ care se
implică în mod compact pe el însuşi, fiind, prin urmare, echivalent în mod
compact cu un enunţ verificabil.
Ca urmare, toate încercările de până acum de a-i da principiului verificării
o formulare legico-deductivă au eşuat, fiind prea permisive.
Această situaţie ne îndreptăţeşte să formulăm ipoteza că putem identifica
aici o imposibilitate principală, în sensul că logica deductivă nu poate captura
conţinutul principiului verificării, oricare ar fi conectorii folosiţi, şi chiar dacă
stabilim anumite condiţii de compacticitate. Să fie aceasta linia de demarcaţie
dintre posibilităţile logicii deductive şi inductivismul care ar fi subiacent
oricărui demers verificaţionist? Între legitatea logică şi contingenţă avem o
diferenţă irecuperabilă formal deductiv situabilă undeva în zona de hotar a mult
căutatei distincţii dintre analitic şi sintetic. Corectitudinea logică nu poate
garanta şi nici reglementa ce se întâmplă în lume, chiar dacă nu ar fi
identificabilă o diferenţă teoretică importantă între limbile naturale şi limbajele
formale ale logicienilor. Dacă este aşa, atunci rămâne deschisă doar calea
inductivistă şi devine obligatorie căutarea unei logici probabiliste. Aceasta
înseamnă că, atunci când Carnap s-a ocupat încă de la mijlocul secolului trecut,
după episodul propoziţiilor de reducere, de logica inductivă, a înţeles că alte
căutări sunt sortite eşecului.
Tentativa de a da o formulare logico-deductivă principiului verificării
pare să-şi găsească locul doar într-un „muzeu” al empirismului logic, iar
încercările actuale de reconsiderare a acestei tradiţii îşi fixează alte repere dacă
nu vor să exerseze aceleaşi fundături.

NATURĂ, CULTURĂ, STRUCTURĂ.
LÉVI-STRAUSS ŞI „SPECTRUL” DECONSTRUCŢIEI
CRISTIAN IFTODE
Tocmai aici, între scriitura ca descentrare
şi scriitura ca afirmare a jocului, ezitarea e
nesfârşită.
(J. D e r r i d a, Elipsă)

1. Introducere
Studiul de faţă îşi propune să evidenţieze, pornind de la cazul opoziţiei
tradiţionale natură/cultură, semnificativa schimbare de perspectivă pe care o
angajează proiectul antropologiei structurale referitor la un întreg eşafodaj
conceptual de care nu se poate ea însăşi dispensa, dar care este în cea mai mare parte
„moştenit”. Urmărim, pe această cale, să punem în lumină limitările inerente
abordării structuraliste, dar şi mutaţiile „epistemice” care par a se anunţa în opera lui
Lévi-Strauss, dacă dăm credit interpretării lui Derrida. Tocmai posibilitatea acestei
interpretări „exorbitante” va constitui, în cele din urmă, obiectul interogaţiei noastre,
încercând, cu acest prilej, să risipim unele confuzii cu privire la deconstrucţie, şi
astfel, să contribuim la o mai bună înţelegere a „poststructuralismului” derridian.
2. Raportul natură/cultură în contextul criticii limbajului teoretic
Alegerea raportului natură/cultură drept fir conducător al cercetării
noastre a fost influenţată de un text aparţinând lui J. Derrida – Structura, semnul
şi jocul în discursul ştiinţelor umane1 –, text care, dacă ar fi să-l credem pe J. Borella,
„strigă în gura mare ceea ce structuralismul «gândeşte» într-ascuns dar ezită
adeseori să rostească, temându-se de consecinţe. Or, consecinţele sunt de aşa
natură, încât reuşesc să pună în radicală neorânduire câmpul speculativ, astfel încât
zguduirea nietzscheană pare, pe lângă ele, o cuminte cantilenă metafizică.”2
1

J. DERRIDA, „Structura, semnul şi jocul în discursul ştiinţelor umane”, în Scriitura şi
diferenţa, traducere B. Ghiu şi D. Ţepeneag, Bucureşti, Editura Univers, 1998, pp. 375-391.
2
J. BORELLA, Criza simbolismului religios, traducere D. Morăraşu, Iaşi, Editura Institutul
European, 1995, p. 238.
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Modul în care Lévi-Strauss preia şi utilizează binomul natură/cultură
caracterizează în chip exemplar atitudinea sa generală cu privire la vechile
concepte ale discursului teoretic: acestea rămân (încă) indispensabile, dar
trebuie păstrate numai ca unelte încă folositoare. „Lévi-Strauss va rămâne tot
timpul fidel acestei duble intenţii: să conserve ca instrument ceea ce critică din
punctul de vedere al valorii de adevăr.”3 Iar o asemenea atitudine – pentru a
anticipa – riscă să submineze grav pretenţiile antropologiei de a se constitui în
ştiinţă pozitivă4.
În discursul ştiinţelor sociale, binomul opozitiv natură/cultură nu
presupune doar ocurenţe accidentale; raportul de mai sus intervine în chip
necesar o dată cu însăşi constituirea acestui discurs. Lévi-Strauss consideră că
opoziţia în cauză este originată în opera lui Tylor, primul care ar fi definit
noţiunea de cultură ca „«acel tot complex care include cunoaştere, credinţă,
artă, moravuri, lege, tradiţie şi alte câteva aptitudini şi obişnuinţe dobândite de
om ca membru al societăţii». Ea se referă, aşadar, la deosebirile caracteristice
existente între om şi animal, dând astfel naştere unei opoziţii, rămase de atunci
clasică, între natură şi cultură.”5 În realitate, ca raport physis/nomos,
physis/techne, opoziţia natură/cultură este „congenitală filosofiei” şi „cel puţin
de vârsta sofisticii.”6
Or, observă Derrida, „chiar din deschiderea investigaţiei sale şi încă de la
prima sa carte (Les structures élémentaires de la parenté), Lévi-Strauss a
resimţit în acelaşi timp nevoia de a se folosi de această opoziţie şi
imposibilitatea de a se încrede în ea”7. În principiu, cercetătorul se mulţumeşte
cu o definiţie circulară a termenilor vizaţi: ţine de natură tot ceea ce este
universal, spontan, nu depinde de o cultură particulară şi nu e derivat dintr-o
normă sau regulă determinată, în timp ce „tot ceea ce se supune unei norme
aparţine culturii şi prezintă atributele relativului şi particularului”8, aşadar este
variabil9. Creditând însă acest raport, demersul se va confrunta imediat, după
3

J. DERRIDA, op.cit., p. 382.
Între ştiinţele sociale şi ştiinţele naturii rămâne o mare distanţă. Ba chiar, afirmă Lévi-Strauss,
ştiinţele naturii „sunt ştiinţe, şi celelalte nu. Dacă le desemnăm totuşi cu acelaşi termen, o facem în
virtutea unei ficţiuni semantice şi a unei speranţe filosofice care nu este confirmată încă”. (apud
R. BERGER, Artă şi comunicare, Bucureşti, Editura Meridiane, 1976, pp. 68-69).
5
C. LÉVI-STRAUSS, Antropologia structurală, traducere I. Pecher, Bucureşti, Editura
Politică, 1978, p. 431.
6
J. DERRIDA, op.cit., p. 380.
7
Ibidem.
8
C. LÉVI-STRAUSS, Les structures élémentaires de la parenté, Paris, P.U.F., 1949, p. 10.
9
„Natura” devine astfel termenul pornind de la care se delimitează „cultura” în contextul
acestei opoziţii structurale, după criteriul raportului universal/particular. E vorba de ceea ce este
universal, primar şi mai cu seamă nemijlocit, de acea presupusă prezenţă la sine în imediat a
fiinţei umane, faţă de care „cultura” devine sinonimă cu ansamblul condiţionărilor socioistorice
percepute, din această perspectivă, ca alienante. O nostalgie a originii, a purităţii originare, animă
în subsidiar proiectul antropologic (vom reveni asupra acestui aspect spre finalul studiului). Ceea
4

3
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chiar expresia autorului, cu un veritabil „scandal”. Elementul „perturbator” îl
constituie prohibirea incestului, ce pare a ţine în acelaşi timp de natură şi de
cultură. Prohibirea incestului este o normă sau regulă socioculturală (este o
interdicţie formulată), având totodată caracter universal. În acest punct,
demersul structuralist recurge la o răsturnare decisivă, ce va constitui obiectul
următorului paragraf.

3. Prohibirea incestului
De vreme ce prohibirea incestului nu se lasă determinată în interiorul
sistemului fondat pe opoziţia natură/cultură, ea va fi (re)considerată drept
principiu al sistemului, centru al structurii (de înrudire), temei pornind de la
care este posibilă opoziţia natură/cultură. „Soluţia” propusă de Lévi-Strauss
creditează prohibirea incestului cu statutul de regulă universală şi (trebuie să se
presupună) autofondatoare.10 „Pentru ca să existe cultură şi grup trebuie să
existe regula ce diferenţiază cultura de natură şi «închide» grupul.”11
Acţionând ca temei al sistemului (de înrudire), abia această regulă universală
este cea care face cu putinţă despărţirea culturii de natură: „Fără îndoială
familia biologică este prezentă şi se prelungeşte în societatea umană. Ceea ce
conferă însă înrudirii caracterul ei de fapt social nu constă în ceea ce trebuie ea
să păstreze de la natură ci în demersul esenţial prin care ea se separă de aceasta.
Un sistem de înrudire nu constă în legăturile obiective de filiaţie sau de
consangvinitate dintre indivizi; el nu există decât în conştiinţa oamenilor, fiind
un sistem arbitrar de reprezentări şi nu dezvoltarea spontană a unei situaţii de
fapt. (…) în societatea umană înrudirea nu se stabileşte şi nu se perpetuează
decât de şi prin modalităţi determinate de alianţă.”12
O astfel de inversare a raporturilor semnalează limitele opoziţiei
tradiţionale natură/cultură, menţinându-se totuşi, îndrăznesc să afirm, în cadrele
a ceea ce Derrida numeşte „o gândire clasică asupra structurii”13, aceasta din
ce transformă „natura” în termenul unei imposibile aspiraţii, imposibilă, câtă vreme vom fi siliţi
sa admitem că orice recunoaştere a „naturalului” se petrece, inevitabil, într-un discurs, adică într-o
„ordine a lucrurilor” validată, de fiecare dată, contextual.
10
„Regula nu are o altă raţiune de a fi decât pe ea însăşi, ea se justifică pe sine, necesitatea ei
decurge din existenţa sa de fapt, ea este creatoarea propriei legitimităţi.” (J. Borella, op. cit.,
p. 221). Nu devine astfel limpede „recuperarea” „regulii” în cadrul istoriei metafizice a numelor date
„temeiului”? Pe de altă parte, a risca, în ciuda interdicţiei de mai sus, o reflecţie cu privire la originea
„prohibirii incestului” nu ne-ar situa, de fapt, în chiar proximitatea acelei „experienţe a imposibilului”
ca Différance, solicitată de demersul derridian? (vezi paragraful final: „Spectrele lui Derrida”).
11
Ibidem, p. 221.
12
C. LÉVI-STRAUSS, Antropologia structurală, pp. 66-67.
13
„S-a considerat, prin urmare, întotdeauna că centrul, care prin definiţie e unic, constituie, în
interiorul unei structuri, ceea ce, deoarece comandă structura, scapă structuralităţii. Iată de ce,
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urmă nefiind, ea însăşi, decât un aspect ori o etapă a „istoriei metafizicii”. O
istorie în care, urmând sugestia heideggeriană, Derrida crede că s-ar putea
„demonstra că toate numele date temeiului, principiului ori centrului au
desemnat întotdeauna invariantul unei prezenţe”14, prezenţă „dintotdeauna deja”
sustrasă, retrasă – într-un cuvânt, absentă –, deplasată în afara ordinii (sau
„lumii”, sau „structurii”) pe care aceasta ar trebui în acelaşi timp să o centreze şi
să o transceandă.
Nevoit să uzeze în continuare de opoziţia natură/cultură15, Lévi-Strauss
va căuta în acelaşi timp să se distanţeze critic de modul în care predecesorii au
operat cu „vechile concepte”: în lipsa „unei semnificaţii istorice acceptabile”,
distincţia natură/cultură prezintă valoare ca instrument de metodă. Opinie
formulată în Structurile elementare ale înrudirii şi reluată cu fidelitate, la mai
bine de treisprezece ani, în Gândirea sălbatică: „Opoziţia dintre natură şi
cultură, asupra căreia am insistat în trecut, ne pare astăzi a oferi o valoare în
primul rând metodologică”16. Chiar „contaminat” de nominalismul anglo-saxon,
pentru care noţiunea de cultură nu face decât „să reifice o abstracţie” – „Nu
există nimic altceva decât fiinţe umane, legate unele de altele printr-o serie
nelimitată de relaţii sociale” (Radcliffe-Brown)17 –, Lévi-Strauss recunoaşte
imposibilitatea renunţării la acest concept: „Numim cultură orice ansamblu
etnografic care, din punctul de vedere al anchetei, prezintă, în raport cu altele,
decalaje semnificative.”18
Care va fi însă, în aceste condiţii, statutul teoretic al conceptelor de
natură şi cultură? Dincolo de „declaraţiile de intenţii” ale antropologului francez
– cele mai multe, subsumabile unui deziderat pozitiv(ist) –, unele locuri din opera
sa sugerează o cu totul altă atitudine.

4. Bricoleurul
În Gândirea sălbatică, Lévi-Strauss denumeşte metoda prin prisma căreia
este validată utilizarea conceptelor tradiţionale bricolaj. „Bricoleurul” ar fi cel
care foloseşte instrumentele aflate la îndemână, chiar dacă acestea au fost
pentru o gândire clasică asupra structurii, centrul poate fi considerat, paradoxal, ca aflându-se
deopotrivă în interiorul şi în afara structurii.” (J. DERRIDA, op. cit., p. 376).
14
Ibidem.
15
Spre exemplificare, iată cum este interpretat un mit Tereno referitor la originea tutunului,
citat în repetate rânduri în Mythologiques (cf. C. LÉVI-STRAUSS, Mitologice I. Crud şi gătit,
traducere I. Pânzaru, Bucureşti, Editura Babel, 1995, p. 108; Mythologiques I1. Du miel aux
cendres, Paris, Plon, 1967, p. 325): mitul este descompus în două opoziţii – pe de o parte,
natură/cultură; pe de alta, între ceea ce, în cultură, rămâne supus naturii şi ceea ce i se sustrage.
16
Idem, La pensée sauvage, Paris, P.U.F, 1962, p. 327.
17
RADCLIFFE-BROWN, apud C. LÉVI-STRAUSS, Antropologia structurală, p. 358.
18
Ibidem, pp. 358-359.
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concepute în vederea altor scopuri, cel care încearcă permanent să le adapteze şi
să le ajusteze. „Există, aşadar, o critică a limbajului sub formă de bricolaj.”19
Dacă „bricoleurul” este nevoit să împrumute conceptele sale din discursul
tradiţional de care, totodată, caută să se desprindă, în analogia propusă de LéviStrauss, el se opune „inginerului”, acela care ar trebui să fie Autorul unic al sintaxei
şi lexicului de care se foloseşte. „În acest sens, inginerul este un mit (…), creatorul
verbului, verbul însuşi.”20 Or, dacă „inginerul” este mitul „bricoleurului”, în
momentul în care acest mit este desprins de orice realitate istorică şi se
consideră că orice discurs teoretic face apel, în diverse grade, la bricolaj, însăşi
ideea de „bricolaj” riscă să-şi piardă semnificaţia, în absenţa termenului opus
(i.e. „inginerul”).
În aceste condiţii, Lévi-Strauss va recunoaşte că „bricolajul” nu comportă
doar o activitate intelectuală, ci şi una mitopoetică.21 Încercând să producă o
veritabilă ştiinţă structurală a mitului, să reducă alcătuirea miturilor la o
combinatorică de natură logico-matematică, antropologul structuralist va fi silit
să recunoască, în cele din urmă, că nu există unitate sau sursă absolută a mitului;
discursul mito-logic, pentru a nu denatura fatal obiectul său, va trebui să fie la
rândul său mito-morf 22. Însă o asemenea constatare riscă să prăbuşească orice
exigenţă epistemologică, pe temeiul căreia se distingeau calităţile discursului
despre mit. Astfel, se atestă existenţa unei tensiuni lăuntrice în discursul
antropologiei structurale: „pe de o parte, structuralismul se prezintă, pe drept
cuvânt, drept critica însăşi a empirismului. Nu există însă, pe de altă parte, nici
o carte şi nici un studiu al lui Lévi-Strauss care să nu se prezinte drept o
încercare empirică, pe care oricând alte informaţii pot veni s-o completeze sau
s-o infirme.”23
Pornind de la această observaţie, putem acum „ataca” problema-cheie
referitoare la statutul teoretic al antropologiei structurale şi condiţiile generale
de validitate ale metodei structuraliste: în joc este problema totalizării24, a
completitudinii sau „saturării” câmpului de investigaţie. Or, discursul lui Lévi-Strauss

19

J. DERRIDA, op. cit., p. 382.
Ibidem, p. 383.
21
Cf. C. LÉVI-STRAUSS, La pensée sauvage, p. 26.
22
Cf. Idem, Crud şi gătit, pp. 24-25.
23
J. DERRIDA, op. cit., p. 386.
24
„Într-un cuvânt, o structură cuprinde trei însuşiri: de totalitate, de transformări şi de autoreglaj.
(…) aceasta trebuie să poată fi formalizată. (…) Însuşirea de totalitate proprie structurilor este de
la sine înţeleasă, întrucât singura opoziţie asupra căreia toţi structuraliştii sunt de acord (în sensul
intenţiilor critice despre care a fost vorba) este aceea dintre structuri şi agregate sau compuşi
alcătuiţi din elemente cu totul independente. În mod cert o structură este formată din elemente dar
acestea sunt subordonate legilor care caracterizează sistemul luat în ansamblul lui.” (J. PIAGET,
Structuralismul, traducere Al. Gheorghe, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1973, pp. 7-9)
20
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atestă coexistenţa a două perspective divergente. Totalizarea este „definită când
ca inutilă, când ca imposibilă”25.
5. Jocul suplemenţilor
Există, pe de-o parte, un discurs tradiţional despre imposibilitatea
totalizării: se invocă finitudinea subiectului epistemic şi a discursului teoretic,
în raport cu bogăţia infinită de fapte şi experienţe. O asemenea argumentaţie
este recognoscibilă şi în opera lui Lévi-Strauss. Se atestă însă şi ocurenţa, mult
mai discretă, dar totuşi inconturnabilă, a unei alte înţelegeri a non-totalizării,
determinate nu prin conceptul de finitudine, în mod empiric, ci prin conceptul
de joc. Din această perspectivă, totalizarea nu are sens, „pentru că natura
câmpului – altfel spus limbajul, şi încă unul finit – exclude totalizarea: este,
într-adevăr, câmpul unui joc, adică al unor substituiri nesfârşite în limitele unei
mulţimi finite”26. Finitudinea nu mai vizează, în acest caz, limitările subiectului
epistemic, ci semnalează condiţia de posibilitate a „câmpului” de investigaţie,
un „câmp” permiţând substituiri infinite tocmai pentru că îi va lipsi,
întotdeauna, (cel puţin) un element: însuşi centrul „care să oprească şi să se afle
la baza jocului substituirilor”27. Cu alte cuvinte, motivul pentru care totalizarea
nu are noimă nu mai este infinitatea „câmpului”, ca în paradigma clasică, ci
absenţa unui centru care să limiteze şi să regleze jocul substituirilor. Dacă
centrul este dintru început absent, rezultă că semnul care îl înlocuieşte, îl
suplineşte, în acelaşi timp se adaugă, apare ca ceva în plus: acesta este dublul
semantism al suplementului.
Or, există câteva pasaje în opera lui Lévi-Strauss care par a se situa în
această direcţie novatoare şi extrem de riscantă.
Vom oferi în cele ce urmează două exemple (la primul face trimitere şi Derrida).
(a) În Introducere la opera lui Marcel Mauss, antropologul francez
vorbeşte la un moment dat28 de „supraabundenţa semnificantului în raport cu
semnificaţii” pe care acesta îi poate vehicula. Această „raţie suplimentară” sau
„surplus de semnificaţie” se vădeşte indispensabilă efortului uman de a înţelege
lumea, constituind, în acelaşi timp, mărturia gândirii finite. Spre ilustrare, atunci
când cercetătorul încearcă să definească termenul mana, noţiune fundamentală
pentru gândirea simbolică a polinezienilor, el este silit să constate o bogăţie
derutantă de sensuri antinomice: „Forţă şi acţiune, calitate şi stare, substantiv şi
adjectiv şi verb în acelaşi timp; abstractă şi concretă, omniprezentă şi
25

J. DERRIDA, op. cit., p. 387.
Ibidem.
27
Ibidem.
28
C. LÉVI-STRAUSS, „Introduction à l'œuvre de Marcel Mauss”, în MARCEL MAUSS,
Sociologie et anthropologie, Paris, P.U.F., 1950, p. XLI-LII.
26
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localizată. Căci, într-adevăr, mana e toate acestea în acelaşi timp; dar nu
cumva tocmai pentru că nu e nimic din toate acestea: simplă formă sau mai
exact, simbol în stare pură, susceptibil, aşadar, să se încarce cu orice fel de
conţinut simbolic? În sistemul de simboluri care e orice cosmologie, ea nu ar fi
decât o valoare simbolică zero, altfel spus un semn marcând necesitatea unui
conţinut simbolic suplimentar [preluăm sublinierile lui Derrida] faţă de cel care
constituie deja încărcătura semnificatului”29. Prin analogie cu noţiunea de
fonem-zero din lingvistică, desemnând un fonem fără caracter diferenţial şi
valoare fonetică constantă, a cărui funcţie este pur şi simplu aceea de a se opune
absenţei de fonem, Lévi-Strauss consideră că „funcţia unei noţiuni de tip mana
este de a se opune absenţei de semnificaţie fără a comporta, prin ea însăşi, nici
un fel de semnificaţie particulară”.
Vorbim de o noţiune polineziană, dar am putea, cred, invoca la fel de
bine termenul care animă întreaga istorie a gândirii europene: „fiinţa se spune în
chip multiplu”; „fiinţa nu este gen”30. Angajată „dintotdeauna deja” într-o
„deplasare metaforico-metonimică”, „fiinţa” deschide jocul hibrid al
suplemenţilor, ascunzându-se şi retrăgându-se sub fiecare determinare a sa
epochală: fiinţa ca eidos, ca subiectivitate, ca voinţă, ca muncă ş.a.m.d.31
(b) Am rămas datori cu un ultim exemplu din opera lui Lévi-Strauss. Este
vorba de un caz similar celui semnalat pornind de la noţiunile de tip mana,
intervenind, de data aceasta, în cercetarea antropologică a sistemului
instituţional al aşa-numitelor „organizaţii dualiste”. Cercetătorul este, în această
situaţie, pus în faţa „unor forme instituţionale care s-ar putea numi de tip zero
(…). Această problemă constă în existenţa unor instituţii lipsite de orice sens, în
afară de acela de a da un sens societăţii care le posedă.”32
Ne apropiem de final. Un final în care conceptul de joc devine decisiv,
cel puţin în interpretarea lui Derrida. Decisiv, câtă vreme (ne) bântuie „spectrul”
unei crize, unei discontinuităţi istorice, unei cotituri epistemice.
„Jocul este de fiecare dată un joc al absenţei şi al prezenţei, dar dacă vrem
să-l gândim în mod radical, trebuie să ni-l imaginăm în amonte de alternativa
prezenţă-absenţă; trebuie să gândim fiinţa ca prezenţă sau ca absenţă pornind de
la posibilitatea jocului, nu invers.”33
Decisiv, câtă vreme alternativa se joacă între „două interpretări ale
interpretării, ale structurii, ale semnului şi ale jocului. Una încearcă să
descifreze, visează să descifreze un adevăr ori o origine care scapă jocului şi
ordinii semnului, şi trăieşte ca pe un fel de exil necesitatea interpretării.
29

Ibidem.
Cf. ARISTOTEL, Metafizica, Γ, 2, 1003a-b; 1005a; B; 3, 998b, ş.a.m.d.
31
Cf. J. DERRIDA, „Le retrait de la métaphore” în Psyche. Inventions de l’autre, Paris, Edition
Galilée, 1987, p. 79.
32
C. LÉVI-STRAUSS, Antropologia structurală, p. 193.
33
J. DERRIDA, Structura, semnul…, p. 390.
30
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Cealaltă, care nu mai este întoarsă cu faţa către origine, afirmă jocul şi încearcă
să treacă dincolo de om şi de umanism, numele omului fiind numele acelei
fiinţe care, de-a lungul istoriei metafizicii sau onto-teologiei, adică de-a lungul
întregii sale istorii, nu a încetat să viseze la prezenţa plină, la temeiul liniştitor, la
originea şi la sfârşitul jocului”34.
Tonul „apocaliptic” al acestor rânduri aminteşte de ultimul pasaj din
Cuvintele şi lucrurile. Totuşi, să nu ne grăbim. Ceva mai sus, Derrida se
exprimase oarecum diferit. Nostalgia originii – „pierdută sau imposibilă” –, a
nevinovăţiei arhaice, a naturalităţii nealterate, mobil declarat al proiectului
antropologic, aşa cum lasă nu o dată să se înţeleagă şi Lévi-Strauss, nu ar
reprezenta decât „faţa” – „tristă, negativă, nostalgică, rousseauistă” – a aceleiaşi
„gândiri despre joc pentru care afirmaţia nietzscheană, afirmarea voioasă a
jocului lumii şi a nevinovăţiei devenirii, afirmare a unei lumi de semne lipsite
de greşeală, de adevăr, de origine, ar constitui faţa cealaltă”35.
Înţelegem, începem să înţelegem că e vorba de faţa şi reversul aceleiaşi
medalii, aceleiaşi „gândiri”, aceleiaşi istorii – a filosofiei, a fiinţei, nu importă.
Începem să înţelegem că o alternativă jucată e o alternativă mimată, o
nonalternativă – ca în Hamlet, ca în poemul lui Parmenides. O decizie este
iminentă – şi totuşi se amână36. Fără termen. Indecidabil.
„Şi totuşi, după cum a afirmat Derrida în multiple rânduri, nu se poate
merge « dincolo » de logocentrism sau de « metafizica occidentală a prezenţei »
decât prin abandonarea oricărei încercări de a gândi sau a comunica.
Deconstrucţia lucrează cel mai bine – de fapt, poate lucra numai dacă – se
acordă o atenţie răbdătoare acelor simptome de constrângere textuală şi de
contradicţie ce marchează limitele discursului tradiţional.”37
6. În loc de încheiere. „Spectrele” lui Derrida
„Neînţelegerea fundamentală care pândeşte pe Derrida şi deconstrucţia – nota
John D. Caputo – este impresia greşită că ar fi vorba de un fel de relativism
anarhic, în care « merge orice ». Din această perspectivă, textele înseamnă orice
doreşte cititorul lor să însemne; tradiţiile sunt doar monştri ce trebuie căsăpiţi
sau de care trebuie scăpat; marii maeştri ai tradiţiei occidentale sunt tirani
decedaţi, de rasă albă şi sex masculin, a căror dominaţie trebuie întreruptă şi ale
căror nume trebuie defăimate; instituţiile sunt doar focare de putere care
asupresc pe toată lumea; iar limbajul este o temniţă, numai un joc de
34

Ibidem, p. 391.
Cf. ibidem, p. 390.
36
Este sugestiv, în această privinţă, dublul semantism al verbului différer din limba franceză.
37
CH. NORRIS, „Versiuni ale Apocalipsei: Kant, Derrida, Foucault”, în M. Bull (ed.), Teoria
Apocalipsei şi sfârşiturile lumii, traducere A. Cârâc, Bucureşti, Editura Meridiane, 1999, p. 274.
35
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semnificanţi care nu semnifică nimic, un joc de diferenţe fără referinţă la lumea
reală.”38 De fapt, se observă că deconstrucţia implică o anumită experienţă şi
„trecere la limită” care se traduce printr-un protocol de lectură sau strategie
hermeneutică ce nu se poate realiza decât din interiorul tradiţiilor, printr-o
cunoaştere în profunzime a marilor texte din filosofia occidentală şi a
„lecturilor” dominante ale acestor texte. Dezarticularea lecturii dominante, „de
manual”, a istoriei gândirii occidentale printr-un soi de „privire în abis”, la rădăcina
subînţelesurilor noastre curente, este instrumentată de năzuinţa menţinerii într-o
permanentă deschidere faţă de Celălalt, de (sur)venirea sa ireductibilă.
O disociere încă mai dificil de expus, dar la rândul ei necesară, ar trebui
realizată între corpusul de texte constituind filosofia lui Derrida, pe de-o parte,
şi deconstrucţia ca mişcare „subterană” a discursului filosofic în genere, la fel
de veche precum acesta, deconstrucţia ca eveniment ce are (întotdeauna) deja
loc, fără a aştepta deliberarea unui subiect sau o anumită epocă: Ça se
déconstruit. În acest context, ça nu mai reprezintă un obiect o(b)pus unei
subiectivităţi egologice, la fel cum se din se déconstruit nu mai implică
reflexivitatea unei conştiinţe39. S-ar putea afirma că discursul filosofic (recte,
metafizic) este cel care se consolidează, stratifică şi complică prin chiar gestul
(auto)deconstruirii sale. Din această perspectivă, este inevitabil ca discursul
derridian să fie la rândul său deconstruibil.
Derrida mărturiseşte că, atunci când a ales termenul déconstruction, fără
a bănui că acesta va deveni eticheta filosofiei sale, urmărea să ofere un
echivalent pentru cuvintele heideggeriene Destruktion sau Abbau. Termenul
déstruction i s-a părut nepotrivit tocmai pentru că implica prea vizibil sensul de
anihilare şi demolare, în timp ce déconstruction, pe lângă accepţia gramaticală,
lingvistică sau retorică, prezenta şi o încărcătură „maşinică” în acord cu ceea ce se
urmărea sugerat. Un pasaj din articolul corespunzător din Littré este foarte
interesant: „Erudiţia modernă ne atestă că, într-un ţinut al imobilului Orient, o
limbă ajunsă la perfecţiune s-a deconstruit şi alterat de la sine, doar prin legea
schimbării, naturală spiritului uman”.
Intrând în vocabularul filosofiei, sensul termenului deconstrucţie a fost într-o
oarecare măsură reconstruit, revalorizat în funcţie de contextul structuralist în
care a apărut De la grammatologie. E vorba de un gest simultan structuralist şi
antistructuralist, e vorba, mai degrabă decât de a distruge, de a înţelege cum un
ansamblu s-a construit, a-l re-construi. În aceste condiţii, strategia de lectură pe
care o implică deconstrucţia nu presupune neglijarea exegezelor tradiţionale,
reproductive şi „fidele” declaraţiilor de intenţii auctoriale, ci dublarea acestora
prin interpretări „exorbitante” şi transgresive, atente la oscilaţiile, reţinerile şi
38
Cf. J. DERRIDA / J. D. CAPUTO, Deconstruction in a Nutshell, New York, Fordham U.P.,
1997, pp. 37-38.
39
Cf. J. DERRIDA, Psyché. Inventions de l’autre, p. 391.
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indiciile discrete pornind de la care putem decela o anumită arhitextualitate sau
orizont presupoziţional. Il n’y a pas de hors-texte, celebra afirmaţie derridiană,
nu implică altceva decât asumarea imposibilităţii de a accede în chip nemijlocit
la o realitate asigurată şi neinterpretată, dispensaţi de recursul la anumite
sisteme diferenţiale.
În altă ordine, este incontestabil că demersul derridian reprezintă o
radicalizare a ideii heideggeriene de destrucţie a istoriei ontologiei,
ambiţionând deconstrucţia tuturor valorilor prezentului şi prezenţei, solicitând o
„experienţă a imposibilului”, în sensul a ceea ce nu va fi niciodată (ca atare)
prezent şi prezenţă (la sine): condiţia jocului diferenţial al urmelor (traces), un
fel de spaţiere primordială, de „receptacol” absolut neutru şi indiferent,
Différance. Accentul nu mai cade acum pe strângerea-laolaltă şi înţelegerea
autentică, ci pe singularitatea ireductibilă şi imposibila sarcină a traducătorului
(întotdeauna, ceva se pierde şi ceva se adaugă).
Poate cel mai interesant şi mai discutat în prezent aspect referitor la
deconstrucţie îl reprezintă relaţia acesteia cu teologia negativă, de care se
apropie „până la confuzie, însă fără să se reducă la ea”, după propria mărturisire
a lui Derrida40. De la Binele platonician „de dincolo de fiinţă” (epekeina tes
ousias), trecând pe la Dionisie Areopagitul sau Meister Eckhart, tradiţia
filosofică şi teologică atestă o mişcare sau „tropică” a negativităţii, pe care
Derrida o interpretează ca un fel de „hyperesenţialism”: gândirea se confruntă
cu un exces de transcendenţă, nu ştie cum să nu vorbească de Principiul care,
dând naştere fiinţei, mişcării şi cunoaşterii, ar trebui (de)plasat în afara a ceea ce
instituie, dincolo de fiinţă, mişcare sau cunoaştere. Faţă de Dumnezeul
suprafiinţial al teologiei negative, différance (al cărei „supra-nume” ar pute fi
khôra platoniciană) ar trebui gândită ca „mai puţin” decât fiinţa şi nimic
“reapropriabil”, “spaţierea abstractă” şi „pustiul în pustie” nonmetaforizabil.
În acest punct, este însă limpede că şi deconstrucţia se confruntă cu
problema acelui „cum să nu vorbeşti”. Indistincţia dintre teologia negativă şi
deconstrucţie, dincolo de delimitări formale şi inevitabil incoerente,
aproximează, poate, însăşi limita a ceea ce putem gândi şi rosti. Disocierea
acestor două t(r)opice ale negativităţii, imposibilă în chip riguros-teoretic, ţine mai
curând de moduri diferite de a te simţi în lume şi a „experimenta” transgresiunea.

40

Cf. J. DERRIDA, Credinţă şi cunoaştere, traducere E. Cioc, Bucureşti, Editura Paralela 45,
2003, p. 27.

STAT MINIMAL SAU UTOPIE?
O INCURSIUNE ÎN VIZIUNEA LUI ROBERT NOZICK
PRIVIND CONCEPTUL DE ASOCIAŢIE STABILĂ
DORINA CUCU

În lucrarea sa, Anarhie, stat şi utopie1, Robert Nozick cercetează
condiţiile de posibilitate ale statului minimal, singurul justificabil după părerea
lui. Aceasta, pe motiv că numai un stat minimal respectă condiţia de
inviolabilitate a indivizilor în spaţiul social.
Vorbind despre statul minimal, Nozick remarcă: „el poate să pară tern şi
neatractiv, ceva ce cu greu ar inspira sau ar reprezenta un ţel pentru care să
merite să lupţi”2. Din această perspectivă, este evident că statul minimal nu a
constituit niciodată o utopie. Cu toate acestea, Nozick socoteşte că o abordare a
conceptului de stat minimal, dintr-o perspectivă care are la bază o cercetare a
teorie utopiei, poate aduce unele câştiguri teoretice.
Legat de ceea ce s-ar înţelege prin ideea de stat minimal, Nozick
consideră a fi lămuritoare cercetarea conceptului de asociaţie stabilă, concept ce
poate fi întâlnit într-o teorie a utopiei.
În lucrarea de faţă, îmi propun o analiză a conceptului de asociaţie
stabilă, făcând pentru aceasta apel la analiza unui model teoretic al utopiei, aşa
cum îl propune Nozick, model al cărui „subiect este cea mai bună dintre toate
lumile posibile”3.
Scopul acestei analize este cercetarea stabilităţii acestui model la nivel
teoretic, sau mai exact, se încearcă un răspuns la întrebarea în ce măsură această
lume – „cea mai bună” – este stabilă, stabilitatea fiind una din condiţiile de
posibilitate ale statului minimal.
Menţionez că nu voi face referire la toate condiţiile necesare
stabilităţii pe care le discută Nozick, ci mă voi limita la una singură şi
anume: o asociaţie este stabilă (sau statul minimal este posibil) dacă nu va
pierde membri.
1
R. NOZICK, Anarchy, State, and Utopia, Basic Books, Inc., New York, 1974 (versiunea
românească: Anarhie, stat şi utopie, Bucureşti, Humanitas, 1997).
1
Ibidem., p. 38.
2
Ibidem., p. 38.
3
Ibidem., p. 356.
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Ce se înţelege prin „utopie”?
Nozick defineşte utopia ca fiind cea mai bună lume dintre toate lumile
posibile. Totuşi, observă el, definiţia conţine o doză de ambiguitate, întrucât se
are în vedere raportarea „celei mai bune lumi posibile” la oameni. Indivizii sunt
diferiţi, ceea ce înseamnă că noţiunea de „cea mai bună” este funcţie de individ,
fiecare având propria idee de „cea mai bună lume” în care ar vrea să trăiască.
Prin urmare, nu avem de-a face decât cu o noţiune subiectivă. ,,Lumea, dintre
toate pe care le pot imagina, şi în care aş prefera să trăiesc, nu va fi exact aceea
pe care ai alege-o şi tu.”4
În felul acesta, discutând despre utopie ca fiind cea mai bună lume
posibilă, ne confruntăm cu o problemă de decizie. Cum poţi să decizi care este
cea mai bună lume? Discutăm despre decizie în condiţiile în care „suntem
confruntaţi cu o mulţime de acţiuni alternative şi nu ştim cu certitudine
consecinţele nici uneia sau ale unora dintre ele“5. Decizia trebuie să fie ghidată
de nişte criterii, iar criteriile sunt stabilite potrivit unei diversităţi de principii,
aşa cum survin ele în contexte sociale diferite ale diverselor lumi posibile.
Cum procedezi într-o situaţie dată, conform căror principii? Un mod
obişnuit de a răspunde la această întrebare este de a face apel la teoria utilităţii
aşteptate. Aceasta poate fi sintetizată astfel: mai întâi, sunt atribuite probabilităţi
producerii consecinţelor fiecărei acţiuni. Totodată, se estimează utilităţile
(bunăstare, fericire etc.) asociate fiecărei consecinţe. În funcţie de toate acestea,
se alege ca fiind cea mai raţională acţiunea cu cea mai mare utilitate anticipată –
principiul maximax. Dacă privim acţiunea decizională în felul acesta, nu intră în
discuţie certitudinea deciziei. Ca reacţii faţă de aceste carenţe, s-au adoptat
principii mai slabe – „principiul minimax (maximin) care recomandă alegerea
acţiunii care are în cazul cel mai rău o consecinţă mai bună decât cea mai rea
consecinţă a oricărei acţiuni alternative”6.
În aceste condiţii, Nozick face precizarea că, atunci când se referă la „cea
mai bună lume”, se referă de fapt la cele mai bune principii ale unui „design
instituţional”, principii care ar trebui să permită individului libertatea de a-şi
urmări propriul bine.
În felul acesta, Nozick adoptă în cadrul analizei un sens mai restrâns al
termenului de „utopie”, şi anume acela de lume care este „cea mai bună pentru
noi toţi, cea mai bună lume imaginabilă, pentru fiecare dintre noi“7.
Apar o serie dificultăţi legate de această accepţiune a termenului
de utopie:
4

Ibidem., p. 356.
ANTONY FLEW, Dicţionar de filosofie şi logică (trad. rom.), Bucureşti, Humanitas, 1996,
p. 337.
6
R. NOZICK, op. cit., p. 356, nota 2.
7
Ibidem, p. 356.
5
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1. Cum poţi să imaginezi o lume „cea mai bună” pentru fiecare şi să nu
transformi membrii acestei lumi?
2. Cum poate fiecare membru să fie „locuitorul perfect” al acestei lumi
imaginate, fără să-şi modifice individualitatea?8
Nozick consideră că lucrurile stau în felul următor. Când îţi imaginezi o
lume posibilă în care să trăieşti, nu-ţi imaginezi o lume pentru tine singur, ci
pentru o mulţime de indivizi, printre care şi tu. Imaginarea unei lumi posibile
conţine în ea presupoziţia unei asocieri între indivizi, a unor relaţii care se
dezvoltă implicit şi care n-ar trebui să afecteze individualitatea nimănui.
Problema care apare aici este că fiecare individ care face parte din această
asociere (imaginată de tine) are aceleaşi drepturi de a-şi imagina o lume aşa
cum îi place, lume în care să trăiască. Trebuie spus că şi în acest caz este vorba
despre o lume în care ceilalţi locuitori ai ei au dreptul de a-şi imagina lumi
preferate ş.a.m.d. Toate aceste lucruri îl conduc pe Nozick la avansarea unui
model în care sunt generate lumi, generare care presupune o migrare
permanentă a indivizilor datorită tocmai acestei căutări. Însă ceea ce interesează
aici este un model care să fie util din punct de vedere teoretic, adică unul finit.
Prin urmare, procesul de migrare nu va regresa (progresa) la infinit, pentru că ar
rezulta lumi efemere. Iar când pornim de la premisa unei lumi perfecte în care
să trăim, implicit trebuie să existe şi premisa unei lumi stabile, lume pe care să
nu vrem să o părăsim. Morala celor spuse până acum este că în modelul propus
trebuie să existe lumi stabile.
Dar ce consecinţe ar avea pentru procesarea din cadrul modelului o astfel
de lume, o lume stabilă? Dacă în cadrul modelului apar lumi stabile, acest fapt
corespunde unei stări de lucruri în care nici unul dintre locatarii acelei lumi nu-şi
poate închipui o lume alternativă, preferabilă pentru el acesteia în care trăieşte.
Cu alte cuvinte, o lume stabilă este o lume din care nimeni nu s-ar retrage, deşi
poate să o facă.9
Despre o serie de condiţii necesare ale „asociaţiei stabile”
Dacă revenim la ideea de utopie, anunţată la început, rezultă că una dintre
condiţiile necesare pe care trebuie să le satisfacă e că aceasta trebuie să fie
„asociaţie”, spune Nozick, şi nu un „est-berlin”. Fac precizarea că printr-o
asociaţie se înţelege o lume în care toţi locuitorii ei raţionali pot să-şi imagineze
altă lume şi în care pot migra. Un „est-berlin”, aşa cum îl defineşte Nozick, este
8
Trebuie să se ţină seama de condiţia că indivizii sunt inviolabili şi, ca atare, nu trebuie
transformaţi pentru a se adapta modelului respectiv.
9
Nu se pune problema că cineva ar putea să fie împiedicat să plece, dacă ar vrea să o facă,
deoarece, aşa cum am convenit, avem de-a face cu o lume care este conform regulii puse la
început modelului – că toţi locuitorii ei pot imagina şi totodată pot pleca.
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o lume în care locuitorii ei pot să-şi imagineze o altă lume, dar nu pot să o
părăsească pe cea în care se găsesc pentru a migra în cea imaginată.
O altă condiţie a utopiei este stabilitatea. Cu alte cuvinte, asociaţia, pentru
a fi utopie, trebuie să fie stabilă. Aceasta înseamnă că, în cadrul ei, locuitorii
raţionali, deşi pot să-şi imagineze o altă lume, ei nu o fac în fapt, întrucât deja se
găsesc în cea mai bună lume pentru ei. Totodată, din această lume ei pot migra,
dar nu o vor face, neavând la dispoziţie o lume mai bună imaginabilă. În ceea ce
priveşte modelul, stabilitatea asociaţiei este o condiţie necesară a funcţionalităţii
teoretice a modelului.
Cu această ocazie, apar câteva întrebări cu privire la conceptul de
asociaţie stabilă. Prima dintre ele ar fi legată de felul în care se desfăşoară
lucrurile într-o asociaţie stabilă. A doua vizează mecanismul prin care se
păstrează stabilitatea, dat fiind faptul că în genere oamenii sunt diferiţi şi
implicit şi scopurile lor. Un alt lucru care ar interesa aici este dacă pot exista
diviziuni ale acestei asociaţii şi dacă da, cum se împacă cu ideea de stabilitate a
„asociaţiei mamă”.
Înainte de aborda prima întrebare, voi analiza conceptul de stabilitate. La
nivel intuitiv, când spunem despre ceva că este stabil, ne referim la ceva care nu
suferă modificări pe coordonata timp. Dacă aplicăm această intuiţie în cazul
asociaţiei, se obţin cel puţin două lucruri. În primul rând, o asociaţie reprezintă
o mulţime de indivizi prinşi în anumite relaţii între ei, la un moment dat.
Această asociaţie este produsul imaginaţiei unuia dintre ei, care crede că este o
asociaţie stabilă. Aceasta însă nu înseamnă că şi ceilalţi cred acelaşi lucru.
Astfel, există posibilitatea ca alţi membri să-şi imagineze o lume mai bună şi, ca
atare, să părăsească lumea în care se află, pentru cea imaginată de ei. Concluzia
la cele spuse până acum este că o astfel de asociaţie nu durează, pentru că la
momente diferite de timp pierde membri.
Mutatis mutandis, o asociaţie stabilă este o asociaţie care durează în timp.
Aceasta deoarece reprezintă unica alternativă – cea mai bună. În concluzie,
asociaţia stabilă este o asociaţie care în timp nu pierde membri.
Legat de funcţionalitatea asociaţiei stabile, în termenii de mai sus, Nozick
face două observaţii. Prima e că o asociaţie stabilă nu este o asociaţie în care cel
care a creat-o să poată fi monarhul absolut, exploatând pe ceilalţi locuitori
raţionali. Justificarea pe care o dă Nozick este următoarea. Acei locuitori „ar fi
într-o situaţie mai bună într-o asociaţie fără tine şi, cel puţin, ei toţi ar alege să
trăiască în acea asociaţie, care i-ar cuprinde pe toţi fără tine, mai degrabă decât
să rămână în creaţia ta.”10. Excluderea celui care a creat asociaţia ar contrazice
presupunerea de la care am plecat, că asociaţia este stabilă.11
10

Ibidem, p. 358.
Este de observat că nu se pune problema ca monarhul absolut să părăsească asociaţia nici în
cazul în care asociaţia este stabilă, nici în cazul în care nu este stabilă, pentru că tocmai el a
imaginat-o ca pe o lume în care ar vrea să trăiască.
11
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A doua observaţie pe care Nozick o face cu privire la asociaţia stabilă
este aceea că „nici o asociaţie stabilă nu este de aşa natură încât fiecare membru
al ei, cu excepţia unuia singur, ar părăsi-o pentru propria lor asociaţie; pentru că
aceasta ar contrazice supoziţia că asociaţia originală ar fi stabilă.”12. Aceasta se
bazează pe următorul raţionament care cuprinde mai mulţi paşi:
– (E) nu poate fi părăsită de toţi membrii ei, exceptând pe e, în vederea
unei noi asociaţii (S) astfel încât (S ) = (E) – {e}.
– (E) nu poate fi părăsită de toţi membrii ei, exceptând pe e şi x, în
vederea unei noi asociaţii (S), astfel încât (S) = (E) {e, x}.
Urmează, prin inducţie, că (E) nu poate fi părăsită de toţi membrii săi, exceptând
pe e, x1… xn, în vederea unei noi asociaţii (S), astfel încât (S) = (E) {e, x1, … xn}.
Altfel, ar rezulta două asociaţii (E – S) şi (S.) Ceea ce nu înseamnă că nu
pot exista două asociaţii stabile, dar raţionamentul se referă numai la o singură
asociaţie stabilă. Cu alte cuvinte, o condiţie a asociaţiilor stabile este că nu
există (S), o submulţime a lui (E), astfel încât cei care se găsesc în (S) să
considere fiecare că asociaţia (S) ar constitui pentru ei o asociaţie mai bună
pentru ei decât (E). Acest fapt este determinat de următorul fapt. Dacă ar exista
un astfel de (S), membrii ei ar părăsi asociaţia (E), nemaifiind vorba de o
asociaţie stabilă în cazul lui (E).
În vederea unei cercetări mai amănunţite a problemei, Nozick ridică o
nouă problemă, „dacă nu s-ar putea să existe un astfel de (S) care ar rămâne în
(E), pentru că membrii lui (S) nu ar putea fi de acord în ceea ce priveşte o
anumită împărţire a bunurilor între ei, sau dacă nu s-ar putea să existe multe
astfel de submulţimi care să se intersecteze şi ale căror interacţiuni complicate
determină pe fiecare să stea în (E)”13.
Să încercăm să analizăm întrucâtva cele spuse mai sus. O asociaţie e
caracterizată de membrii pe care îi are şi de relaţiile care se stabilesc între
membrii ei. Un tip de relaţie care se poate stabili între cel puţin doi membri ai
unei asociaţii poate purta numele de relaţie de coproprietate. Pentru descrierea
acesteia trebuie să facem apel la două feluri de lumi: lumea bunurilor şi lumea
membrilor asociaţiei care este asociaţia propriu-zisă. Între cele două lumi, o
relaţie care se poate stabili este relaţia de proprietate.
Lumea bunurilor este constituită din elemente care pot să întreţină cu alte
elemente ale acesteia o relaţie de tip părţi ale aceluiaşi bun. Fac observaţia că
între oricare două sau mai multe elemente ale acestei lumi se poate stabili o
astfel de relaţie. Aceasta, deoarece conceptul de bun poate să trimită la structuri
oricât de complicate şi de compozite.
Relaţia de proprietate este o relaţie care alocă unui membru un element
sau mai multe din lumea bunurilor. Prin urmare, relaţia de coproprietate care s-ar
12
13

Ibidem, p. 358.
Ibidem, p. 358.

120

DORINA CUCU

6

putea stabili între cel puţin doi membri ai asociaţiei este o relaţie care ar avea
loc în virtutea relaţiei de proprietate care alocă fiecăruia dintre membrii
respectivi un element sau mai multe din lumea bunurilor şi relaţia de părţi ale
aceluiaşi bun care s-ar stabili între respectivele elemente.
Relevanţa celor spuse ar consta în următorul lucru. Înţeleg că a părăsi o
asociaţie se materializează în cazul unui membru prin „ruperea” relaţiilor pe
care le întreţine cu unii dintre membrii acestei asociaţii. Spun „unii”, pentru că,
în cazul discutat de Nozick, spre exemplu, se pune problema părăsirii asociaţiei de
către un grup compact de membri, adică un grup care s-ar constitui într-o nouă asociaţie.
Din cele spuse până acum, reiese că părăsirea unei asociaţii de către un
membru ar putea să necesite ruperea unor relaţii de coproprietate. A rupe o
relaţie de coproprietate implică, prin urmare, ori ruperea unor relaţii de
proprietate, ori ruperea unor relaţii de tipul părţi ale aceluiaşi bun, ori ambele:
A) Ruperea primului tip de relaţii presupune acordul respectivilor
membri ai asociaţiei implicaţi în astfel de relaţii.
B) Ruperea celui de-al doilea tip de relaţii presupune o redefinire a
statutului de bun al unor elemente din lumea bunurilor, pentru ca elementele
desprinse din relaţia respectivă să capete în urma ruperii relaţiei statutul de
bunuri ele însele. Or, acest lucru poate să nu fie posibil uneori din motive obiective.
Ca o concluzie generală, s-ar putea spune că: ruperea unor relaţii de
coproprietate ar putea fi împiedicată fie de dificultăţi obiective de redistribuire a
elementelor din lumea bunurilor, fie de lipsa de acord a celor implicaţi în relaţia
de coproprietate.
Consecinţa care este importantă, legat de posibilitatea separării unui grup
(S) dintr-o asociaţie stabilă (E), pentru a forma o nouă asociaţie (S), ar fi
următoarea: separarea ar putea fi împiedicată, între altele, de existenţa unor
relaţii cum ar fi cea de coproprietate între cei din grupul (S) şi cei din grupul
(E – S), iar ruperea acestor relaţii presupune, între altele, acordul atât a celor din
(E – S), cât şi a celor din (S) cu privire la realocarea bunurilor cu care sunt în
relaţie de proprietate.
Astfel, obţinem o condiţie explicită pentru stabilitatea unei asociaţii:
existenţa mai multor submulţimi (Si), ai căror membri se află în diferite relaţii
cum ar fi cele de coproprietate, prin „durabilitatea” lor fac ca fiecare (Si) să
rămână prins în „asociaţia mamă”.
Demersul de până acum vine să sublinieze o condiţie absolut necesară şi
în acelaşi timp o caracteristică a asociaţiei stabile: este vorba de faptul că o
asociaţie stabilă nu poate pierde membri (fie ei individuali, fie în grupuri).
Sunt de remarcat două probleme, în legătură cu consideraţiile pe care le
face Nozick referitor la conceptualizarea asociaţiei stabile, în felul descris
anterior. Una din probleme face referire la relevanţa corelaţiei sugerate de
Nozick dintre model şi teoria jocurilor sau, mai precis, a corelaţiei dintre
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posibilitatea de diviziune a unei asociaţii stabile şi „nucleul unui joc”14. A doua
vizează posibilităţi de răspuns la următoarea întrebare: Ce se întâmplă atunci
când cel care doreşte să părăsească asociaţia nu va putea să-şi recapete şi
dreptul asupra proprietăţii din lumea bunurilor?
În ceea ce priveşte relevanţa corelaţiei dintre posibilitatea de separare a
unei asociaţii din cadrul unei asociaţii stabile şi „nucleul unui joc”, am de făcut
o serie de observaţii care vizează legătura dintre noţiunea de nucleu al unui joc
şi condiţia potrivit căreia o grupare (S) nu poate părăsi o asociaţie stabilă din
care face parte.
Fie o alocare A, imaginabilă, între un grup de persoane (E), ca persoane
care participă la joc. Dacă există o coaliţie (S) (S
E) şi o alocare B între
membrii lui (S), astfel încât B face ca situaţia acestor membri să fie mai bună
decât în cazul în care ar avea loc A, şi B poate fi realizată de membrii lui (S) în
mod independent de celelalte persoane din (E), atunci A este împiedicată de (S).
Urmarea evidentă este că, dacă A nu este împiedicată de nici o astfel de coaliţie
(S), atunci nu există nici o coaliţie (S) care să aibă la dispoziţie vreo alocare
independentă mai bună decât A sau, cu alte cuvinte, nu este cazul vreunei
coaliţii (S) care să poată avea independenţă din punct de vedere al alocării, iar
acea independenţă să se soldeze cu o situaţie mai bună a membrilor lui (S),
decât cea care survine în urma alocării A. „Nucleul jocului” se poate defini ca
fiind mulţimea alocărilor de felul lui A. Corelaţia cu condiţia privind
imposibilitatea de desprindere a unei asociaţii dintr-o asociaţie stabilă este aceea
că nucleul de alocări mai sus menţionat este o mulţime de posibile alocări,
fiecare fiind mai bună pentru membrii diverselor coaliţii decât acelea pe care le-ar
putea realiza independent. Corelaţia stă în acest optim, atins prin neindependenţă,
care e asigurat de nucleul jocului. Cu alte cuvinte, nucleul jocului asigură
stabilitate prin fiecare dintre alocările sale.
Dacă e să ne raportăm la aplicaţii în economie, Nozick susţine că nucleul
conţine exact acele alocări pentru consumatori, astfel încât nici o submulţime de
consumatori nu poate să îmbunătăţească poziţia fiecărui membru prin realocarea
propriilor bunuri/valori lor înşişi, independent de ceilalţi consumatori din
economie.15 Ca atare, noţiunea de nucleu apare ca având o valoare instrumentală
în cadrul demonstrării tezei că indivizii nu au cum să părăsească o asociaţie.
Referitor la a doua problemă, un posibil răspuns ar fi că cel care
intenţionează să părăsească o asociaţie şi care, totodată, se găseşte cu unii
membri într-un raport de coproprietate, adică sunt proprietari împreună asupra
unor bunuri, nu-şi pierde dreptul de proprietate. El este iniţial proprietar asupra
unei părţi din ceva. Câtă vreme lucrurile stau aşa, el se găseşte încă în asociaţie.
Plecarea sa din asociaţie trebuie să se soldeze şi cu ruperea relaţiei de
14
15

Ibidem.
Ibidem.
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coproprietate pe care o are cu membrii asociaţiei, adică nu trebuie să mai fie
proprietar al unei părţi din ceva asupra căruia sunt proprietari şi alţi membri ai
asociaţiei. Pe scurt, pentru a putea pleca din asociaţie, trebuie să găsească o
metodă de a nu mai fi proprietar împreună cu unii din asociaţie. Nimeni nu-i
pune în pericol dreptul de proprietate, nimeni nu-i contestă procentul de
proprietate, nu aceasta este problema. Plecarea lui din asociaţie nu poate avea
loc, prin definiţie, dacă mai continuă să fie coproprietar împreună cu cei din
asociaţie. Problema lui nu e de a pierde un drept de proprietate, ci de a-şi
schimba forma de proprietate.
Totuşi, observă Nozick, discuţia legată de modelul nostru s-a purtat la un
nivel intuitiv, un nivel care nu a luat în calcul conţinutul propriu-zis al
modelului. Dacă se procedează la considerarea menţionată, apare necesitatea
impunerii de restricţii cu privire la maniera în care pot fi imaginaţi indivizii din
lumile şi ele imaginate la rândul lor. Această necesitate decurge din definirea
modelului în care una dintre caracteristici era aceea că indivizii trebuie să fie
„creaturi raţionale”, adică „fiinţe care au acele proprietăţi în virtutea cărora o
fiinţă are acele drepturi depline pe care le au fiinţele umane”16 . Ceea ce revine
la a spune că indivizii trebuie să poată să-şi exercite drepturile în aceeaşi
măsură. Altfel, există riscul să imaginezi nişte indivizi aranjaţi pentru lumea în
care ţi-ar place să trăieşti şi asta ar conduce la riscul de a imagina ceva mai mult
decât simpli indivizi şi relaţii între ei (ceea ce ar fi propriu-zis imaginarea unei
asociaţii), şi anume să imaginezi şi puncte de vedere, nevoi, interese, preferinţe
sau idealuri ale acestor indivizi. Cu alte cuvinte, există riscul să le imaginezi şi
orizontul lor de imaginaţie, care s-ar reduce în speţă la lumea ta, diminuând
capacităţile modelului de a ajunge în chip natural la o asociaţie stabilă.
Concret vorbind, restricţiile de care am vorbit mai sus sunt, potrivit lui
Nozick, de două feluri: „nu poţi imagina o lume care să aibă drept consecinţă
logică aceea că locuitorii ei vor cel mai mult să trăiască în ea”, cât şi că nu poţi
să imaginezi o lume în care să decurgă logic că „locuitorii ei vor cel mai mult să
trăiască cu o anumită persoană şi că vor face tot ce spune aceasta.”17. Rostul
acestor restricţii este de a te împiedica să imaginezi o lume în care să-ţi
favorizezi în mod nenatural propria poziţie. Acestea reprezintă restricţii ce ar
trebui puse imaginaţiei pentru ca modelul să nu fie trucat.
În cele ce urmează, vreau să discut o altă condiţie necesară dintre cele
puse de Nozick modelului, sub raportul generării prin intermediul imaginaţiei.
Discutarea acestei condiţii mi se pare interesantă, dat fiind că arată că utilizarea
instrumentelor teoretice din economie prezintă o anumită limitare. Nozick arată
că atunci când există un număr infinit de asociaţii şi un număr infinit de indivizi
care îşi negociază intrarea în asociaţiile respective, modelul calcului economic
16
17

Ibidem, p. 357.
Ibidem, p. 361.
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nu mai poate fi aplicat sau, altfel spus, nu mai putem beneficia de rezultatele
aplicării acestui calcul în cazul pieţei concurenţiale. Aceasta, deoarece în
condiţiile în care numărul variabilelor este infinit calculul economic este inutilizabil.18
Prin urmare, pentru a nu intra într-o imposibilitate operaţională, cel care
îşi imaginează o lume stabilă, trebuie constrâns să imagineze „un număr finit de
alţi indivizi care să locuiască în lumea sa împreună cu el”19.

Posibile concluzii
Se poate spune însă despre lumea imaginară că este stabilă? Nu ar fi mai
curând o lume sporită continuu? Sau, altfel spus, întrucât o asociaţie este
produsul imaginaţiei unui individ, iar acest proces de imaginaţie poate să
genereze o modificare continuă a asociaţiei, cum mai poate fi vorba de o
asociaţie stabilă? Răspunsul meu este că ceea ce imaginează individul în cazul
nostru este o lume în care ar vrea să trăiască, iar potrivit lui Nozick, aceasta ar
trebui să respecte nişte criterii de utilitate ale individului. Prin urmare, individul
ar putea să-şi imagineze, de la un moment la altul, o altă lume în care ar vrea să
trăiască numai dacă i s-ar modifica criteriile de utilitate. Or, Nozick porneşte de
la presupoziţia că individul care imaginează este raţional şi, ca atare, îşi
cunoaşte criteriul de utilizate, iar acest criteriu nu poate suferi modificări:
urmărirea propriilor preferinţe şi maximizarea avantajelor proprii.
Din cele spuse până acum, Nozick face demonstraţia utilizării unui model
posibil printr-un experiment imaginar, model care este destinat investigării
condiţiilor de posibilitate ale statului minimal sau ale unei asociaţii stabile (cea
mai bună lume posibilă). În felul acesta, potrivit analizei făcute mai sus,
modelul lui Nozick este un model funcţional, care se poate stabiliza în anumite
stări – asociaţii stabile, iar pentru ca aceste stabilizări să aibă loc, trebuie, prin
definiţie, ca asociaţia să nu piardă membri, întrucât o asociaţie stabilă este
caracterizată de atingerea unui optim de utilitate. În condiţiile în care asociaţia
stabilă primeşte membri, pentru a-şi păstra stabilitatea este necesară refacerea
maximumului de utilitate pentru noua configuraţie a asociaţiei.
Un alt set de condiţii pe care trebuie să le satisfacă modelul ţin de
funcţionarea realistă a acestuia. Esenţial aici este ca indivizii să fie priviţi în
complexitatea naturii lor individuale. Cel care imaginează indivizi nu trebuie să
le confere o natură artificială care să aibă vreo influenţă asupra poziţiei lui sau
lor în cadrul asociaţiei. Totodată, trebuie să se ţină seama de atitudinea tipică a
indivizilor faţă de intrarea într-o asociaţie – individul trebuie considerat ca fiind
18

„Pentru că pe o piaţă cu ofertă infinită şi cerere infinită preţul este nedeterminat din punct
de vedere teoretic” (K. ARROW, „Economic Equilibrium“, International Encyclopedia of the
Social Sciences, vol. 4, p. 381, apud NOZICK, op. cit., p. 363).
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motivat de maximizarea propriei utilităţi, i.e. urmărirea fericirii personale (interese,
preferinţe, idealuri), în condiţiile propriilor mijloace şi a propriilor capacităţi.
O obiecţie care cred că trebuie adusă felului în care restricţionează Nozick
modelul său este că, deşi spune că trebuie să se ţină seama de complexitatea
naturii indivizilor, presupune, totuşi, că această complexitate poate fi descrisă prin
mărimi cuantificabile. Cuantificarea atitudinilor individuale dintr-o perspectivă
a teoriilor economice este o încercare ce pare să reducă adevărata complexitate
a naturii umane, însă per ansamblu, consider analiza lui Nozick pertinentă şi
dătătoare de seamă în ceea ce priveşte concepţia statului minimal.
Prin urmare, statul minimal este cel care „ne tratează ca pe nişte indivizi
inviolabili, care nu pot fi folosiţi în anumite feluri de către alţii, ca mijloace, sau
unelte, sau instrumente, sau resurse; ne tratează ca pe nişte persoane care au
drepturi individuale, cu demnitatea pe care ne-o conferă aceasta. Tratându-ne cu
respect, respectându-ne drepturile, ne dă posibilitatea, în mod individual sau cu
cine alegem noi, să ne decidem viaţa şi să ne realizăm ţelurile şi concepţia
despre noi înşine, în măsura în care putem, ajutaţi de către cooperarea voluntară
a altor indivizi care posedă aceeaşi demnitate. Cum să-şi permită un stat sau
grup de indivizi să facă mai mult. Sau mai puţin.”20

20

Ibidem, p. 394.

ESTETICA PROPORŢIILOR ÎN CAZUL CORPULUI UMAN
ANDRA PANDURU
Pour l‟artist classique l‟homme est le miroir et la
mesure de l‟univers. Il est l‟abrégé.
(P. B e l l u g u e, À propos d’art, de forme et de mouvement)

Punctul de vedere geometric a caracterizat dezvoltarea mentală colectivă
şi individuală a civilizaţiei mediteraneene. Proporţia definită ca o înlănţuire de
raporturi caracteristice, legate printr-un modul, va sta la baza unei noţiuni
complexe – analogia (simetria, în accepţiunea antică). În general, proporţia este
corelaţia între două sau mai multe raporturi, aceasta fiind şi definiţia matematică
a ei. Archytos identifica în muzică trei medii proporţionale. Erau cele trei tipuri
stabilite de pitagoriceenii din Sicilia1. Ulterior, li se adaugă alte zece tipuri.
Dintre toate proporţiile cele geometrice introduc din punct de vedere numeric
persistenţa şi recurenţa unui raport dat şi, din punct de vedere geometric şi
morfologic, similitudinea şi omotetia recurentă a formelor.
Definiţia estetică a proporţiei se referă la raportul existent între diversele
părţi ale întregului sau la raportul părţilor cu întregul (Timaios 31 b)2.
Proporţiile se adesează facultăţilor mentale, facultăţi ale unei minţi ordonatoare.
Invariantul cel mai remarcabil Φ, ca rezultat al acestui tip de simetrie, are
proprietăţi algebrice, dar şi geometrice. El permite o creştere omotetică,
introducând unitatea în varietate ca reflex morfologic al concepţiei estetice şi
filosofice platoniciene.
Analogia prezentă la Pitagora, în Ieros Logos3 (natura este din toate
punctele de vedere asemenea sieşi), revine la Platon, în dialogrile Timaios4 şi
Universitatea Naţională de Arte Bucureşti.
„Pitagora şi discipolii săi au folosit termenul analogia pentru a denumi trei tipuri de
progresii: (a) progresia aritmetică (…), (b) progresia geometrică (…) şi (c) progresia armonică (…)”
(PLATON, Timaios, traducere şi note Cătălin Partenie, Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1993, p. 242,
note: 62).
2
„...este imposibil să alcătuieşti în chip frumos două lucruri fără un al treilea, căci este
necesar să existe ceva la mijloc care să le lege. Dintre legături, cea mai frumoasă este aceea care
le face pe sine şi pe cele corelate cu ea să fie cât mai unitare; iar acest lucru îl realizează în modul
cel mai complet, prin natura ei, proporţia geometrică” (PLATON, Timaios, 31 c).
3
MATILA GHYKA, Le Nombre d’Or, vol. 2, Paris : Gallimard, 1975, p. 15.
1
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Banchetul5, sub forma corespondenţei armonice între Sufletul Lumii şi Sufletul
Omului şi este completată cu corespondenţa dintre trupul universal şi trupul
omului enunţată în Philebos6; ea va fi transmisă Renaşterii sub forma secţiunii
de aur7 (cum o va numi mai târziu Leonardo). Secţiunea de aur este tipul de
simetrie care oferă împărţirea asimetrică cea mai simplă, este ceea ce în
geometria elementară Euclid numeşte împărţire în medie şi extremă raţie. Acest
tip de simetrie apare în schema de bază a decagonului şi pentagonului, dar şi în
expansiunile lor în spaţiu – icosaedru şi dodecaedru. Dodecaedrul este simbolul
matematic al armoniei cosmosului, al macrocosmosului, iar pentagonul este
simbolul matematic al microcosmosului. Formele vii ascultă de o matematică
superioară şi nu de una elementară, ca materia anorganică; ele introduc
probleme ale proporţiilor incomensurabile (cu al lor secret trădat de Hippocrates
din Chios). Φ domină lumea organică, există prin urmare şi în raporturile
corpului uman, dar în acelaşi timp, el este regăsit şi în proporţiile construcţiilor.
Corpul uman, microcosmosul, ca simfonie complexă a proporţiilor, corespunde
morfologic şi ritmic macrocosmosului.
Ideea de cosmos este cea care guvernează gândirea mediteraneeană
(cosmos, în sensul de ordine atotcuprinzătoare8). Această idee de principiu unic
explică printr-o lege fundamentală coerenţa tuturor lucrurilor ca pe o condiţie a
existenţei lumii. Frumosul este asociat întotdeauna formei şi ordinii, în
concepţia antică, cosmosul antropomorfic oferind esteticii un fundament
metafizic. Filosofia antică este clădită pe modelul uman şi deci, acelaşi
principiu care guvernează cosmosul trebuie neapărat descoperit şi
microcosmosul uman. Ideea microcosmosului, aplicată pentru prima dată de
către Democrit omului, presupune reflectarea ordinii universului la o scară mai
mică. Această teorie stabileşte relaţii strânse între cosmos şi om. Pitagorismul
reduce lumea la ordine, numărul este elementul de bază al tuturor lucrurilor, el
pătrunde adânc şi în codul religios. Pentru Platon numărul este „maître de
l‟armonie”9. Concepţia că numărul stă la baza întregului Univers traversează secolele.
Estetica pitagoreico-platonică propunea corpul uman ca model euritmic
ideal pentru arhitecţi, templul nefiind decât un intermediar în proporţia mitică
Univers-Om. Corpul uman, exemplul perfect de simetrie şi euritmie, a oferit
arhitecţilor modele de trasee euritmice şi chiar scara marelui şi a micului; el ne
4

Ibid., vol. 1, p. 33.
Ibid., vol. 2, p. 15.
6
PLATON, Philebos, traducere şi note Andrei Cornea, Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1993, (30 a).
7
Unitatea realizată de secţiunea de aur prin împărţirea inegală căreia îi dă naştere este
descrisă şi de Platon „Căci, ori de câte ori, dintre trei numere, numărul mijlociu dintre celelalte
două care sunt fie la cub, fie la pătrat, este astfel încât ceea ce este primul faţă de ultimul şi invers
(…) astfel toate vor forma o unitate” (Timaios, 31 c).
8
Cosmos în limba greacă înseamnă a pune în ordine, explică în nota 52 la Timaios,
Cătălin Partenie, p. 204.
9
P. SOUDAY, apud M. GHYKA, p. 129.
5
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furnizează nu numai modelele de ritm, dar şi curgerile fiziologice esenţiale, ceea ce
ne va oferi, în final, noţiunea de măsură fundamentală, de ordine. Sincronismul
ideal între ritmul sufletului individual bine acordat şi cel al sufletului universal
se realizează prin mişcările periodice ale sufletului Nemuritor introduse în
sufletul omului de către zei, ne spune Platon în Timaios (30 b). Corespondenţa
între structură (Număr), ritmul cosmosului şi cel al omului, între macrocosmos
şi microcosmos, va inspira mai mult de două milenii de filosofie profană şi religioasă.
Ciclul creator mediteranean se manifestă într-un mod caracteristic, simţul
proporţiilor, simţul măsurii fiind specific grecilor, ca şi dinamismul „congenital
şi cultivat”, „turbulent şi îndrăsneţ”10, situaţie care va da naştere unei adevărate
revoluţii în estetică.
Nevoii de ordine îi corespund proporţiile şi, în final, armonia. Regulile
armoniei spaţiale oferă un grad înalt de abstractizare, ele sunt puse în evidenţă
de geometria pură. Această geometrie este experimentată în artele plastice sub
forma canoanelor de proporţionare. Canon, din greacă kanon, trece printr-o
filieră de metafore, de la radicalul semitic qanat (trestie), din care provine
numele tribului kainiţilor (fii ai lui Cain) dat de populaţiile semitice fierarilor
nomazi11, până la sensul de regulă, de normă cu valoare de lege. El implică
ideea de regulă practică, fiind astfel un model care permite obţinerea unor
rezultate concrete, sub forma unui prototip. Canoanele au ca sursă considerente
de ordin religios, filosofic, artistic sau politic, cu implicaţii majore în tipul de
proporţionare. Fiecărei epoci îi corespunde un canon, o normă cu privire la
raporturile dimensionale şi la regulile de reprezentare. Raţionalismul grecilor va
face ca observaţiile riguroase, obiective ale naturii, să stea la baza canoanelor de
proporţionare. În sensul său specific, canonul se identifică cu modulul, unitatea de
măsură fundamentală pe care este construită figura umană şi arhitectura. Canonul,
iniţial de origine naturală, s-a născut din folosirea unităţii (picior, braţ...) oferită
de corpul uman artistului şi arhitectului. În alte cazuri, canonul este de origine
aritmetică sau geometrică, chiar geometrico-metafizică. Conceptul de măsură,
interpretat ca raport numeric, favorizează difuzarea teoriei canonului. Panofsky
identifică două tipuri de proporţii care stau la baza canoanelor proporţii
„obiective” şi proporţii „tehnice”12, primele sunt prealabile activităţii artistice şi
decurg din raporturile existente pe viu, celelalte rezultă din procesul artistic .
Pentru Pitagora, fericirea supremă este contemplarea armoniei ritmurilor
Universului, perfecţiunea numărului ca ritm şi proporţie. Doctrina armoniei,
concordanţa între marele ritm al vieţii universale şi cel al sufletului uman, în
mod accesoriu armonie a corpului uman ca proiecţie materială a sufletului, este
una din temele platoniciene prezentă în dialoguri. Ordinea devine armonie, ea este
10

P. BELLUGUE, À propos d’art, de forme et de mouvement, Paris: Maloine, 1967, p. 55.
M. GHYKA, Esthétique des proportion dans la nature et dans les arts, Paris: Gallimard,
1927, p. 152.
12
E. PANOFSKY, L’Oeuvre d’art et ses signification, Paris: Gallimard, 1969, p. 58.
11
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percepută ca armonie constantă, în care interiorul se reflectă în exterior. Respectul
pentru proporţii, pentru frumos, pentru armonie sub forma ei cea mai fecundă,
secţiunea de aur, toate caracterizează tradiţia occidentală şi, în acest mod, ideile lui
Platon traversează secolele. Concepţia esteticii pitagoreico-platonice conferă o
calitate armonică particulară operelor de artă rezultate din ciclul mediteranean,
lato senso Egipt, Grecia, Bizanţ, Gotic, Renaştere. Una din caracteristici este
reflectarea în mod special a proporţiilor corpului uman în planurile lăcaşelor de
cult, corespondenţa are la bază variaţiuni pe tema secţiunii de aur.
În cazul artei egiptene, în reprezentarea figurii umane nu apare decât o
vedere, un plan geometric. Toate părţile corpului sunt prezentate fie într-o
proiecţie frontală, fie din profil. Prin acest mod de reprezentare este respectată
integralitatea imaginii, mod care va conduce la o sinteză a imaginilor succesive.
Inexistenţa racourçi-ului autentic se datorează refuzului rafinamentelor optice
corectoare13. Arta egipteană propune identitatea dintre proporţiile tehnice şi cele
obiective14. Mişcarea, în arta egipteană, este mecanică şi nu organică, ea nu
afectează nici forma şi nici dimensiunile segmentelor. Torsiunea efectivă revine
artei greceşti, artă care va înlocui configuraţia grafică egipteană.
Canonul egiptean, dominat de autoritatea dogmei, variază de la divizarea
înălţimii în 18 unităţi. Canonul vechi prezent în Regatul vechi şi în cel timpuriu,
la înălţimea împărţită în 22 de unităţi, împărţire prezentă în Regatul mijlociu
sub forma canonului nou15, în care alături de diviziunile pe verticală apar şi
diviziuni pe orizontală, caroiajul format nefiind un procedeu de transfer, cum ar
putea părea, ci un canon de construcţie16. Ca o consecinţă previzibilă a
canonului convenţional, stabilit pe baza unor precepte şi tradiţii locale, apare
posibilitatea de a reconstitui o figură plecând de la un fragment al reţelei. În
contextul în care pentru egipteni era importantă reconstituirea unei lumi a
realităţii magice, teoria proporţiilor dirijează înspre constant, ea tindea să
realizeze o eternitate în afara timpului. Important nu era momentul, prezentul,
figura umană fiind creată doar pentru a fi o replică durabilă a fiinţei umane,
artistul egiptean investind-o cu o viaţa potenţială şi nu cu o viaţă actuală, ca în
Grecia secolului al V-lea. În arta egipteană nu există intenţia de a simula viaţa,
ci de a creea un substrat material pentru o altă viaţă; statuia nefiind decât un
corp care aşteaptă să fie rechemat la viaţă. Diodor din Sicilia confirmă existenţa
unui canon egiptean. Acest canon al reconstrucţiei oferă o structură fabricată,
pentru egipteni, canonul de proporţionare fiind suficient pentru a determina
rezultatul final.
În arta arhaică, grecii perpetuează principii de proporţionare asmănătoare
celor egiptene, afinitatea stilistică este observată din Antichitate de către Diodor
13

Ibid., p. 58.
Ibid., p. 61.
15
C. C. EDGAR, apud PANOFSKY, L’Oeuvre d’art.., p. 61.
16
Ibid., p. 62.
14
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din Sicilia. O dovadă în plus este oferită de măsurătorile arheologilor, care au
pus în evidenţă o divizare a înălţimii corpului în 22 de părţi17, ca în arta
egipteană a Regatului mijlociu. În evoluţia artei, grecii vor ţine cont de factorii
negaţi sau neglijaţi de egipteni şi vor ajunge la o teorie a proporţiilor, în care se
renunţă la construcţia corpului pe baza unui modul, a unui raport absolut.
Artiştii Greciei antice propun stabilirea relaţiilor între diversele părţi ale
corpului şi întreg.
În secolul al II-lea, Galen menţionează existenţa unei statui a lui Policlet:
„este mult lăudată: aşa-numitul canon, care a primit acest nume deoarece
întruchipează proporţia justă a tuturor proporţiilor unele faţă de altele”18. Doriforul
ilustra probabil teoria scrisă referitoare la proporţiile propuse de Policlet19. Canonul,
pur antropometric, urmăreşte să stabilească proporţiile obiective ale unei fiinţe
umane normale şi, în nici un caz, nu are în vedere determinarea măsurătorilor
tehnice; prin urmare, acest canon nu dirija pe o anumită cale, artistului nefiindu-i
îngrădită libertatea. Mărturia lui Galen, din Placita Hippocratis et Platonis20, îi
permite lui Panofsky să caracterizeze teoria proporţiilor după Policlet, ca fiind un
canon fondat pe diferenţieri organice, şi nu pe un principiu al identităţii mecanice21.
Astfel, nu proporţiile cu adevărat armonioase sunt urmărite, ci cele care par a fi
armonioase. În încercarea de a stabili un modul, E. Guillaume, prin fixarea ca
unitate lăţimea palmei22, transformă canonul geometric al lui Policlet într-un canon
aritmetic. Ch. Blanc consideră ca modul degetul medius, ajungând la concluzia că
acesta împarte înălţimea în 19 părţi, la fel ca într-unul din canoanele egiptene. Alţi
cercetători consideră că nu există module, ci o dimensiune maximă fracţionată.
Conform altor păreri, Policlet a folosit raporturi numerice23, ceea ce este mai
17

H. RADIAN, Cartea proporţiilor, Bucureşti: Meridiane, 1981, p. 216.
P. BELLUGUE, À propos d’art.., p. 121.
19
„...el a edificat sub influenţa pitagorismului, o gândire teoretică bazată pe proporţia
numerică. Ar fi scris chiar o lucrare intitulată Canon, ce nu ni s-a păstrat (…) un canon ce
înseamnă aritmetică şi geometrie, fără însă a eşua în rigiditate, graţie ritmului viu, impus.” (Cf.
Cr. Popescu, „Notă introductivă” la Polycleitos, în Filosofia greacă până la Platon, redactor
coordonator Ion Banu, Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984, vol. II, Partea a 2-a, p. 786).
20
Cf. Fr. B67 [A3 Diels] GALEN, De Hipp. et Plat. V (Müller 425). „Chrysippos socoteşte
că frumuseţea nu rezidă în proporţiile elementelor, ci în ale părţilor, de pildă raportul degetului
faţă de alt deget şi al degetelor toate faţă de palmă şi încheietură, al acestora faţă de antebraţ, al
braţului faţă de braţ, al tuturor, în fine, faţă de fiecare din toate, aşa cum stă scris în canonul lui
Polycleitos. Învăţându-ne, deci, în acea scriere toate proporţiile corpului, Polycleitos şi-a ilustrat
şi întărit expunerea realizând o statuie după principiile acesteia, pe care a şi denumit-o cu însuşi
numele scrierii, Canon”, iar în Despre Cumpătare „Canonul (…) posedă proporţiile cele mai potrivite
ale părţilor în raport cu fiecare din ele” (în ibidem, pp. 787-788).
21
E. PANOFSKY, L’Oeuvre d’art, p. 63.
22
Piciorul = 3 moduli, gamba = înălţimea torsului = 6 moduli, menţionează BELLUGUE, À
propos d’art.., p. 121.
23
Afirmaţie bazată probabil pe mărturia lui PHILON, din Mecanica IV, conform căreia
Policlet considera că “Perfecţiunea (realizarea fericită) izvorăşte din echilibrul îmbinării mai
multor numere” (Filosofia greacă până la Platon, p. 788).
18
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aproape de concepţia filosofico-religioasă a Greciei antice şi, în acelaşi timp, ar
corespunde şi textului pierdut al lui Policlet.
Lisip se îndepărtează de canonul lui Policlet, oferind figuri mai zvelte;
personajele propuse par mai înalte, pentru că, în locul raportului cap/înălţime de
1/7 (propus de „Doriforul” lui Policlet), apare un raport care variază între 1/8 şi
1/10. Proporţiile propuse de Lisip, prin modificările aduse, anunţă figurile
zvelte ale artei bizantine.
Artiştii greci propun două tipuri de proporţionare a figurii umane: un
canon aritmetic şi unul geometric. Canonul aritmetic are coeficienţi aritmetici
practici şi fracţionali; elemente ale acestui canon vom regăsi la Vitruvius şi ele
vor fi transmise până astăzi de Leonardo şi Luca Pacioli. Al doilea canon are la
bază secţiunea de aur; canonul geometric este un canon construit pe baza ideilor
pitagoriceene şi reconstituit după Doriforul lui Policlet. Şi într-un caz, şi în
celălalt, scopul nu era imitarea mecanică a naturii, ci redimensionarea ei, având
la bază un principiu fundamental, principiul analogiei, al corespondenţei.
Principiu care stă şi la baza întregii lumi, dirijează cosmosul şi figura umană.
Principiul antic al simetriei introduce o noţiune nouă, o relaţie mutuală
între corespondenţe, dar şi raportul armonic cu întregul. Proporţia nu este, deci,
un criteriu în realizarea frumosului, ci garanţia realizării lui practice.
Spre deosebire de codul egiptean inflexibil, mecanic, static, convenţional,
supus matematicii elementare, grecii oferă un sistem de relaţii simplu şi
dinamic, un sistem supus matematicilor superioare. Acest sistem face loc
iraţionalei libertăţi artistice şi oferă o multitudine de sensuri estetice. În arta
greacă, sistemul de proporţionare nu mai este direct perceptibil, ca în cea
egipteană, pentru că acest nou sistem de proporţionare nu mai identifică
dimensiunile tehnice cu cele obiective. Cei care au descoperit principiile artei
organice au fost egiptenii şi vechii greci, dar aceste principii au fost definitivate
abia în perioada clasică24.
Concepţiile pitagoreice pot fi decoperite în singurul tratat care ne-a
parvenit, cel al lui Vitruvius. Această operă, fără inovaţii personale, expune
tradiţia a cinci secole de filosofie şi artă greacă. Despre arhitectură este
singurul tratat, din multitudinea ce a existat în epocă, ce ne-a parvenit şi care
conţine teoria proporţiilor şi a corespondenţelor armonice prezentă în dialogul
Timaios al lui Platon. Acest tratat furnizează arhitecţilor şi sculptorilor o serie
de analogii bazate pe o înlănţuire a proporţiilor. Ideea corespondenţei dintre
trupul universal şi trupul omului, a euritmiei bazată pe analogia formelor, din
dialogurile lui Platon, este preluată şi pusă în practică de către Vitruvius.
Concepţia antică va traversa secolele şi o vom reîntâlni ulterior sub forma
24
„Thus, the Egyptian, Greeks (…) established standards of beauty which were expressed
through the symbols of harmonic relations” (JOSEPH SHILLINGER, The Mathematical Basis of
the Arts, New York: Philosophical Library, 1984, p. 34).
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corespondenţei dintre macrocosmos şi microcosmos. Transpoziţia, oferită de
Platon versiunii metafizice a conceptului corespondenţei în domeniul formal,
este ilustrată de corespondenţa dintre coloana dorică şi corpul masculin, între
proporţiile coloanei ionice şi proporţiile corpului feminin, sau între graţia
fecioarei şi coloana corintică25, corpul uman fiind corespondentul material al
sufletului uman26. Vitruvius compară corpul uman cu euritmia unui edificiu în
care toate dimensiunile sunt legate prin tema corespondenţei generale şi prin
ritmurile recurente combinate cu studiul corpurilor platoniciene (tetraedru,
octaedru, cub, icosaedru, dodecaedru).27
Corespondenţa dintre proporţiile corpului uman şi proporţiile din
arhitectură, alături de corespondenţa de origine egipteană între templu şi
Univers28, este în acord cu concepţia corespondenţei caracteristică filosofiei
greceşti. Acest punct de vedere se va reflecta în concepţiile filosofice şi
religioase ulterioare. Teoria vitruviană a proporţiilor este transpoziţia în spaţiu a
teoriei pitagoriceene muzicale. Chiar dacă este asociată cu canoanele statice,
Vitruvius declară că problemele delicate ale simetriei se rezolvă prin proporţii
iraţionale, prin analogie (proporţie determinată de secţiunea de aur).
Limbajul artistic al Bizanţului este mai savant decât oricare altul. Arta
bizantină este în acelaşi timp Antichitate, dar şi Ev Mediu. Ea preia limbajul şi
temele antichităţii, dar dă interpretări inedite formelor clasice şi astfel, apar
infidelităţi faţă de canonul clasic. Arta bizantină răspunde necesităţii unui nou
tip de imagine29; ea trebuie privită cu ochii spiritului, ochi interior, care
contemplă frumuseţea – în concepţia lui Plotin, pentru că ochii noştri corporali
nu pot contempla o realitate nouă. Acest mod de a privi apărea deja la unii
păgâni de la sfârşitul Antichităţii.
Arta bizantină permite contemplarea invizibilului, a divinului, ea a reuşit să
creeze un limbaj artistic capabil să exprime inteligibilul. Contemplarea inteligibilului
a creat ordinea şi astfel, lumea sensibilă este un reflex al Nous-lui30. Realizarea
Nous-ului, a Inteligenţei superioare, va avea repercusiuni în practica artei
figurative. Raţiunea de a fi a operei de artă nu mai este realizarea frumosului,
25

VITRUVIUS, Despre arhitectură, traducere de G. M. Cantacuzino, T. Costa, G. Ionescu, Bucureşti:
Ed. Academiei, 1964, III, 6, p. 116.
26
PLATON, Timaios (42 e).
27
Ibid., (55 a-e).
28
M. GHYKA, Le Nombre d’Or, Paris : Gallimard, 1976, vol. I, p. 69.
29
„...pouvait être chargée parfoi d‟une fonction plus haute car, à travers elle, le spectateur
averti pouvai contempler la réalité noumenale, la seule qui soit (le reste n‟etant qu‟apparence)
autrement dit le Nous néoplatonicien, ou Dieux et le monde intelligibile qui l‟entrouve”
(ANDRÉ GABAR, Les origines de l’esthétique médiévale, Paris: Macula, 1992, p. 21).
30
“Toute chose est munie d‟une âme, l‟univers entire est animé, et cette âme, présente en
toute chose materielle, n‟est autre qu‟un reflet du Nous- Intelligence supérieure. Bien plus, ce
reflet du Nous, cet élément spirituel, est la seule chose réele qu‟on y trouve. Le rest est matière
pure, c‟est-a-dire le Nous-être vide”), ibid., p. 33).
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sau a unei imitaţii a aparenţei lucrurilor materiale, prin urmare, totul trebuie să
fie plan, nu mai există perspectivă geometrică sau aeriană, nu mai există
racourçi-uri, avem de-a face cu un procedeu care te face să recunoşti mai uşor
adevăratele caracteristici ale obiectului figurat.
Ideea asemănării dintre om şi Creator, propusă de creştinism, îşi are
originea în corespondenţa dintre Sufletul Universului şi Sufletul Omului de la
Platon, care se transformă în corespondenţa dintre macrocosmos şi
microcosmos31. Evul Mediu preia parţial tradiţiile antice, astfel, Christos
răstignit duce cu gândul la homo ad quadratum al lui Vitruvius (reprezentare a
omului în pătrat, apare în ilustrarea unor poeme din secolul al XI-lea) sau
homo ad circulum32, poate fi regăsit în viziunea Hildegardei von Binden33
(ilustratorul propune o figură umană care respectă proporţiile vitruviene, în ce
priveşte raportul dintre cap şi înălţime). În acest mod, proporţiile corpului uman
explică planul armonios al creaţiei divine. Consemnări ale proporţiilor corpului
uman pot fi întâlnite şi la Sf. Augustin, în corespondenţa dintre proporţiile
Fiului Omului şi proporţiile corabiei lui Noe. Clădirea bisericii are de asemenea
proporţii antropomorfe, amintind de corespondenţele între coloanele antice şi
proporţiile corpului uman evocate de Vitruvius. Teoria bizantină a proporţiilor
trădează influenţe ale Antichităţii clasice şi, prin prezenţa schemei elaborate, ea
are ca punct de plecare articularea organică a corpului uman, neoclasică însă în
măsurători, datorită folosirii unui modul în locul dimensiunilor exprimate în
fracţii din întreg. Încălcarea canonului clasic va conduce la transgresarea
oricăror limite, infinitul ia locul finitului şi astfel, se realizează un frumos pe un
alt tărâm, un frumos al formelor intangibile. Arta bizantină acordă atenţie figurii
bidimensionale, sculptura – câmpul de manifestare al teoriei proporţiilor din
Antichitate – este abandonată sub influenţa uneia din cele zece porunci: „să nu-ţi
faci chip cioplit”. Dispariţia volumului, a celei de a treia dimensiuni, a
adevărului obişnuit al formelor, crează o viziune abstractă a inteligibilului şi ajută
spectatorul să se detaşeze de sensibil, facilitând astfel contemplarea realităţii
absolute. Figuraţia bizantină este astfel mai aproape de evocarea inteligibilului.
Dacă pentru Egipt teoria proporţiilor presupunea identitatea între
dimensiunile tehnice şi cele obiective, Grecia renunţă la dimensiunile tehnice,
Evul Mediu renunţă la pretenţia de a determina dimensiuni obiective; prin urmare,
Egiptul oferă o metodă constructivă, Grecia una antropometrică, iar în Evul
Mediu, metoda poate fi descrisă ca fiind schematică şi planimetrică. Metoda
Evului Mediu răspunde scopului, acela de a creea un limbaj care să exprime
31

„...pentru că în om există întreaga compoziţie a universului (…) pentru că omul nu este o
fracţiune a universului, ci o lume completă în mic” (NICOLAI BERDIAEV, Sensul creaţiei,
traducere de Anca Oroveanu, Bucureşti: Humanitas, 1992, p. 69).
32
VITRUVIUS, Despre arhitectură, III, 6, p. 116.
33
M. GHYKA, Esthétique des proportions dans la nature et dans les arts, Paris: Gallimard,
1927, p. 76.
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inteligibilul. Dar cu toate acestea, există un respect al corpului uman „auquel
l‟Incarnation a fait retrouver l‟insigne honneur d‟être une image de Dieu”34.
Sistemul fracţionar specific antichităţii greceşti facilita aprecierea
obiectivă a proporţiilor umane şi furniza artistului imaginea unui organism în
trei dimensiuni, în timp ce canonul bizantin, oferă o metodă de a construi, de a
asambla chiar, din aproape în aproape, o imagine bidimensională. Sistemul
algebric pierde din supleţe, dar oferă avantajul de a fi uşor de utilizat. În acelaşi
timp, prin utilizarea canonului, se elimină subiectivitatea artistului ce poate
interveni în redarea sacralităţii simbolurilor fundamentale în formele adecvate. În
canonul bizantin se simte influenţa misticii numerelor şi o aritmetizare a artei. Canonul
de la muntele Athos (canonul bizantin enunţat în cartea lui Dionisie din Furna)
este asemănător cu cel al lui Cennino Cennini, ambele sunt fundate pe un sistem
diferit de cel al lui Policlet sau Vitruvius şi ambele par să stea sub semnul
canonului cosmologic, al confreriei arabe Frère de la Pureté35. Canonul lui Cennini
are la bază un modul compatibil cu tendinţa medievală spre schematizare.
Arta bizantină acordă atenţie în special capului. Faţa este sediul expresiei
spirituale, canonul bizantin folosind-o ca modul. Spre deosebire de Antichitatea
clasică, unde valorile metrice ale piciorului, mâinii, feţei, degetului medius
prezentau interes egal, arta bizantină alege numai faţa ca unitate de măsură, din
cauza importanţei, frumuseţii ei şi a divizibilităţii ei (conform mărturiei lui
Filaret de la jumătatea secolului al XV-lea)36. Îngrădirea, schematizarea merg
până la stabilirea proporţiilor feţei în cel mai mic detaliu; schema îşi păstrează
dimensiunile verticale şi orizontale, indiferent de poziţia capului, înclinat sau nu,
văzut din plan intermediar sau frontal. Alături de imaginea adusă în prim-plan,
între regulile de reprezentare, apare şi lipsa greutăţii marcate, realizată prin
stabilirea dimensiunii piciorului în racourçi egal cu înălţimea feţei. În sistemul
de proporţionare bizantin, schematizarea planimetrică se manifestă cu o claritate
particulară şi este caracteristică teoriei medievale a proporţiilor, teorie
preocupată de raţionalizarea dimensiunilor tehnice.
Sistemul gotic de proporţionare suferă influenţe bizantine, dar face un pas
în plus în îndepărtarea de antic. Lucrarea lui Villard de Honnecourt, Livre de
portraiture, oferă o serie de scheme complet străine teoriei clasice. Figura nu
mai este măsurată, sistemul de construcţie a capetelor umane sau de animale
amintesc de un sistem anorganic, în care triunghiul, pătratul sau cercul stau
alături de pentagramă37 – formă ce aparţine sistemului organic. O pentagramă
modificată apare şi în construcţia figurii masculine în picioare, dar semnificaţia
magică a pentagramei nu joacă aici nici un rol. Capul, înscris într-un pătrat
subdivizat în alte 16 pătrate şi în care se înscrie un romb, aminteşte de canonul
34
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37
Ibid., p. 79.
35

ANDRA PANDURU

134

10

de la muntele Athos, schemă care determină mai degrabă forma, decât
proporţiile. Aceste scheme constructive vor domina goticul până la sfârşitul
secolului al XIV-lea.
Spre deosebire de Evul Mediu, unde regulile de proporţionare erau mai
degrabă un expedient tehnic cu scopul de a realiza un postulat metafizic, în
Renaştere, artistul, observator atent şi cercetător raţional al formelor naturii,
savant care întruchipează cel mai bine tipul omului universal, se apleacă cu
respect fără margini asupra teoriei proporţiilor. Renaşterea este o sinteză între
neoplatonism şi aristotelism, între spiritul mitic şi cel raţional. Dubla
interpretare a teoriei proporţiilor, ca o cosmologie armonică şi o estetică
normativă, stabileşte legătura între fantezia elenistică, perpetuată în Evul Mediu,
şi ordinea clasică propusă de filosofia greacă şi ilustrată de Policlet. Apare astfel
un ansamblu matematic şi speculativ, ce satisface nevoile spirituale ale timpului.
Descoperirile arheologice şi măsurătorile făcute pe statuile antice,
tipărirea primelor ediţii din Euclid şi Arhimede, a traducerii din Pliniu şi
Vitruvius, apariţia cărţii De divina proportione a călugărului Luca Pacioli,
alături de traducerea dialogurilor lui Platon, făcută de Marsilio Ficino, toate au
stat la baza revenirii în discuţie a conceptelor filosofiei greceşti. Renaşterea se
află la confluenţa celor două curente care fuzionează, interpretarea cosmologică
a proporţiilor specifică Evului Mediu şi conceptul clasic de simetrie, ca
principiu fundamental al perfecţiunii estetice. Teoria proporţiilor, ca teorie
prealabilă producţiei artistice, este expresia armonică prestabilită, o
corespondenţă între macrocosmos şi microcosmos, în care este pus în evidenţă
fundamentul raţional al frumosului. Atenţia acordată autorilor clasici va
conduce la revenirea figurii propusă de Vitruvius, figură înscrisă într-un pătrat
sau într-un cerc (cu toate interpretările cosmologice). Corespondenţa între
macrocosmos şi microcosmos, dată de posibilitatea înscrieirii figurii umane
într-un cerc şi într-un pătrat, este şi concluzia lui Francesco di Giorgio Martini,
cu precizarea că în cazul înscrierii în cerc, centrul figurii este simfiza pubiană,
ca la Ghiberti38, şi nu ombilicul, ca la Vitruvius. Revenirea la antic se face şi
prin reevaluarea corespondenţei dintre corpul uman şi proporţiile edificiului,
este o revenire la remarca lui Vitruvius referitoare la corespondenţa dintre simetria
arhitectonică a corpului uman şi vitalitatea antropomorfică a arhitecturii. În
Renaştere, celor trei ordine arhitectonice, cu corespondenţele lor la nivelul proporţiilor
corpului uman, le corespund trei categorii estetice: nobil – doricului, frumos – ionicului,
graţios – corinticului.
Proporţiile corpului uman erau evocate şi ca încarnări vizibile ale
armoniei muzicale. În cartea sa publicată la Veneţia în 1625, Francesco di
Giorgio Martini găseşte corespondenţe între intervalele muzicale antice şi
proporţiile corpului uman; raporturile sunt în acelaşi timp şi în relaţie cu
38
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dimensiunile corabiei lui Noe39. Raportul între dimensiunea totală şi înălţimea
de la bărbie la sol, 9/8, va avea drept corespondent în muzică tonus, pentru
diatesaron, un alt raport, 4/3, care corespunde raportului dintre lungimea
torsului şi lungimea gambei, şi diapason, raportul 2/1, între bust şi abdomen.
În Renaştere, artiştii tind spre universalitate, opera de artă era înţeleasă ca
o manifestare a legilor universale şi deci, revenirea teoriei practice a proporţiilor
va avea şi o semnificaţie metafizică. Numai că, înaltul grad conferit teoriei
proporţiilor nu a fost întotdeauna egalat de perfecţiunea metodei. Micşorarea
modulului face ca metoda să-şi piardă din eficienţă. În acest sens, Ghiberti
stabileşte o reţea conform căreia centrul figurii coincide cu simfiza pubiană,
unitatea de măsură fiind 1/30 din înălţimea figurii (unitate obţinută prin
împărţirea feţei în trei, faţă care la rândul ei reprezintă o zecime din înălţimea
totală a figurii). Ghiberti împrumută astfel din Optica lui Alhazen unul din cele
douăzeci de criterii ale aprecierii estetice – proporţia – ignorându-le pe celelalte.
Din numeroasele preocupări ale Renaşterii, numai Alberti şi Leonardo au
ridicat teoria proporţiilor la nivelul unei ştiinţe. Ei au dus mai departe teoria
proporţiilor, Alberti anticipând noul şi marele stil, iar Leonardo inaugurându-l40.
Nemulţumiţi de datele oferite de Vitruvius şi de antecesorii lor, ei se desprind
de tradiţie, experimentând şi observând cu atenţie datele. Intenţia lor a fost
decoperirea idealului. În observarea tipului ideal, ei extind schema planimetrică
medievală la definirea tridimensională a figurii umane şi la articularea ei
organică. Cu intenţia de a defini normalul, prin verificările pe care le fac, ei se
apropie de ideal, elementul de noutate fiind apropierea printr-o metodă
ştiinţifică antropometrică. Dacă Alberti perfecţionează metoda, eliberându-se de
tradiţie, Leonardo elaborează şi dezvoltă materialul, îl interpretează, mărind
câmpul de observaţie şi stabilind o multitudine de tipuri caracteristice41.
Alberti propune un nou sistem de măsurare, Exempeda, înlocuind
Exempla medievală. Canonul propus de el are ca punct de pornire lungimea
piciorului, egală cu 1/6 din înălţime, raport preluat din canonul lui Vitruvius.
Prin operaţii succesive ajunge la unitatea de măsură – minutul, egal cu 1/600 din
înălţime; prin urmare, înălţimea corpului este egală cu şase picioare, şaizeci de
unceolae (degete) şi şase sute de minute. Această metodă prezintă însă
dezavantajul de a fi prea complicată pentru a fi folosită, dar şi avantajul de a se
putea face măsurători în detaliu.
Spre deosebire de Alberti, Leonardo acordă mai puţină atenţie metodei de
măsurare, în schimb interpretează materialul fără să înlăture în totalitate metoda
italo-bizantină. Leonardo crează canoane pentru două tipuri umane, un canon în
39
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care faţa este egală cu 1/9 din înălţime şi un al doilea canon, în care faţa este
egală cu 1/10 din înălţime. El oscilează între canonul bizantin şi cel vitruvian, în
căutarea unei legi matematice unice a proporţiilor corpului uman. Leonardo
identifică frumosul naturalului şi încearcă să demonstreze uniformitatea
organică a corpului uman. Criteriul uniformităţii, care reiese din corespondenţa
între părţile corpului, aparţine unei gândiri ştiinţifice tributare analogiei. În acest
sens, P. Valery subliniază că Leonardo „adore ce corp de l‟homme et de la
femme qui se mesure à tout”42.
Antropometria este una din preocupările artiştilor renascentişti, dar
Leonardo îi va deschide noi orizonturi prin investigarea sistematică a proceselor
mecanice şi anatomice, prin care dimensiunile corpului în repaus şi mişcare sunt
alterate. Inovaţia Renaşterii este completarea antropometriei, cu o teorie psihofiziologică a mişcării şi cu o teorie a perspectivei matematice riguroase,
Renaşterea oferindu-ne în acest fel o concepţie modernă despre lume.
Leonardo a excelat în realizarea tipurilor, dar şi în diferenţirerea lor netă.
Prin tratatul său, el realizează un adevărat dicţionar morfologic, caracteristic
italianului Leonardo. Pornind de la individual, a ajuns la arhetip; prin urmare,
nu individualul este ceea ce îl interesează, ci tipul. Leonardo ţine cont de
diversitatea proporţiilor, dar păstreză caracterul tipului; prin crearea tipului, el
oferă un grad mai mare de universalitate şi, ca dovadă, stau o serie de pasaje din
scrierile sale, unde se poate urmări demersul mental şi practic – arta nefiind
decât cosa mentale43. Preocupările pentru proporţiile corpului uman ating
diverse domenii: antropometrie, estetică, dar există legături cu religia şi cu
divagaţiile ezoterice. Leonardo oferă canonul omului bine proporţionat, cu
raporturi ce merg în cel mai mic detaliu44, dar şi reguli de proporţionare ale
primei copilării45. La propria experienţă se adaugă şi ilustrarea canonului
vitruvian, bazat pe o formulă numerică.
Preferinţa pentru varietate este deja fixată. Lomazzo, în Trattato dell’arte
della pittura46, distinge o diversitate de tipuri care corespund, cu excepţia unuia,
tipurilor propuse de Vitruvius şi care au la bază corespondenţa dintre ordinele
arhitectonice şi proporţiile corpului uman – tipul A corespunde stilului doric,
tipul B celui ionic, tipul D corinticului, excepţie face doar tipul E47, care
propune o figură alungită, mai aproape de propunerile bizantine.
Dintre artiştii germani, Dürer este primul teoretician al proporţiilor
umane. Moştenitor al tradiţiei nordice, gotice, el porneşte de la o schemă
42
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planimetrică, dovadă a legăturii cu concepţiile medievale, şi se va reorienta, sub
influenţa lui Alberti şi Leonardo, spre o ştiinţă pur antropometrică. Dürer preia
de la Alberti Exempeda, subdivizând în trei unitatea minimală şi astfel ajunge la
un modul egal cu 1/600, dar cu timpul, teoria proporţiilor devine, în cazul lui,
total inoperantă în artă, în schimb, ea va avea o mare importanţă în dezvoltarea
noilor ştiinţe: antropologie, criminologie şi biologie. După douăzeci şi opt de
ani de măsurători antropometrice pe femei şi bărbaţi de diverse vârste, Dürer
oferă o interpretare a diverselor tipuri caracteristice, renunţând la pretenţia de a
descoperi un unic canon ideal de frumuseţe. În cele patru cărţi ale proporţiilor,
Dürer acumulează douăzeci şi şase de tipuri de proporţionare şi, printr-un sistem
strict geometric, el sugerează mijloacele pentru a introduce noi variaţii în acest
mare număr de tipuri.
Dar pe măsură ce canoanele câştigă o reală valoare teoretică, ele pierd din
simplitatea necesară utilizării lor practice. În a doua jumătate a secolului al XVI-lea,
francezul Jean Cousin, dezoltând metoda lui Vitruviu48, oferă o reţetă de atelier care
se bazează pe folosirea unei măsuri comune, capul, spre deosebire de Dürer, care
folosea o metodă fracţionară. Cousin construieşte prin metoda grafică figuri
masculine şi feminine, canonul propus de el oferă în unele raporturi aproximări ale
lui Φ (este vorba de raporturi care stabilesc locul ombilicului faţă de înălţime – 3/5
fiind şi raportul a doi termeni consecutivi din şirul lui Fibonacci).
În secolul al XVII-lea Gérard Audran continuă măsurătorile pe antic,
începute în Renaştere, el stabileşte diverse tipuri: pentru forţă – Hercule,
divinitate – Apollo Pythien, graţie – Venus de Medici. În stabilirea acestor
tipuri, Audran foloseşte sistemul de măsurători al lui Jean Cousin, tratat
completat în secolul al XVIII-lea cu măsurători făcute pe Hercule Farneze şi
Apollo de Belvedere.
În 1723, pictorul german Johann Georg Bergmüller pune pentru prima
dată problema proporţiilor şi a modificărilor lor în funcţie de vârstă, problemă
apărută din Renaştere, dar tratată doar sumar. Mai târtiu, Gottfried Schadow
oferă una din cele mai complete lucrări despre proporţii: Policlet sau despre
proporţiile omului după sex şi vârstă49. Lucrarea are o valoare didactică şi
practică, Schadow cercetează sistematic proporţiile şi formele fiecărei vârste şi,
în acest fel, lucrarea capătă şi valoare morfologică deosebită. Autorul continuă
tradiţia măsurătorilor pe antic, folosind ca unitate de măsură piciorul50.
Paul Richer este primul care încearcă să stabilească un canon pe baza
proporţiilor medii ale corpului, pornind de la date ştiinţifice. Canonul lui are la
bază datele obţinute în urma măsurătorilor făcute de către Topinard. În acest fel
îşi fac apariţia canoanele antropologice.
48
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Două încercări vizează aspectul liniar al proporţiilor secţiunii de aur:
propunerea lui Zeissing şi canonul lui Cook. Statistica matematică este folosită
pentru prima dată, în studiul proporţiilor, de către Zeissing, în 1854. Prin
concluzia la care ajunge, aceea a existenţei unei legi care guvernează proporţiile
corpului feminin şi masculin, indiferent de vârstă, Zeissing redescoperă
raporturile secţiunii de aur, corpul uman, organism viu, fiind evident guvernat
de o lege organică. Cercetările lui sunt în acord cu canonul lui Leonardo şi cu
cel al lui Dürer şi sunt verificabile pe antic. În cazul corpului masculin, raportul este
13/8 = 1,625 şi în cazul celui feminin, 8/5 = 1,60, ambele fiind două aproximări
ale lui Φ. Sir Th. Cook propune un canon al corpului feminin care se bazează pe
calitatea lui Φ de a fi în acelaşi timp o progresie geometrică, dar şi aritmetică.
În acelaşi sens merge şi Hambidge, dar concepţia sa are ca punct de
plecare o analiză a suprafeţelor de încadrare, suprafeţe care au la bază înrudiri,
sau chiar raporturi ale secţiunii de aur. El pune în discuţie şi temele armonice
ale scheletului51, teme pe care le regăseşte şi în traseele vaselor greceşti, dar şi
ale templelor, corpul uman fiind un exemplu de armonie. Astfel, apare o nouă
trimitere la concepţia antică referitoare la corespondenţa dintre macrocosmos
şi microcosmos.
Un alt sistem modular bazat pe secţiunea de aur propune, în 1946, Le
Corbusier52. El porneşte de la ideea că spaţiul arhitectonic trebuie acordat cu
omul, utilizatorul acestui spaţiu. Le Corbusier pune în concordanţă două sisteme
de măsurare53 prin intermediul acestui instrument auxiliar care este
Modulatorul. În concepţia lui Einstein, Modulatorul oferă o gamă de proporţii
care fac „răul dificil şi binele facil”54.
Planurile de cercetare ale problemelor proporţiilor sunt diverse, problema
proporţiilor este studiată în plan artistic, filosofico-estetic, pedagogic, dar şi
antropologic. Aparent diverse, variabilitatea canoanelor de proporţionare este de
fapt redusă prin legătura cu aspectul general al corpului, variabilitatea
depinzând mai ales de multitudinea soluţiilor tehnice.
Dacă pentru egipteni canonul oferă posibilitatea multiplicării, pentru greci
el vizează captarea frumosului. Apar două tipuri de sisteme de proporţionare,
sistemul aritmetic, bazat pe măsurători care utilizează numerele întregi şi
fracţionare, şi sistemul geometric, care are la bază numere incomensurabile.
Proporţiile aritmetice şi cele geometrice îşi au originea în natură, ea fiind cea
care inspiră, dar şi desăvârşeşte simţul proporţiilor.
51
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Antropometria este una din preocupările Renaşterii. Universul măsurabil,
încrederea în legile sale raţionale, în stabilitatea formelor vizibile, sunt toate
aspiraţii ale Renaşterii. Este momentul în care se face apel la conceptele antice,
dar revenirea integrală la clasic este practic imposibilă. În Renaştere se tindea
către perfecţiunea clasică a formelor, „dar transcendenţa datorată influenţei
creştine nu admite desăvârşirea clasică” – subliniază N. Berdiaev, în Sensul
ceaţiei55. Astfel, arta renascentistă nu mai atinge imanenţa clasică, perfecţiunea
şi frumosul nu mai sunt tangibile, nu mai sunt înăuntrul limitelor, ci depăşesc
limitele. Canonul presupune adaptarea indispensabilă la această lume, el reţine
în această lume şi nu admite crearea unei alte lumi. Arta Renaşterii este o artă
creştină, o artă transcendentă şi nu imanentă, ca cea antică.
În perioada modernă, teoria proporţiilor îşi pierde din importanţă, pentru
că locul figurii umane este luat de lumină, de atmosfera dintr-un spaţiu
nelimitat. În expresionismul modern, figura umană este alungită, torsionată şi
chiar dezintegrată. Secolul XX este perioada în care teoria proporţiilor este
abandonată de artişti şi cedată oamenilor de ştiinţă.
Tipologia, chiar dacă se numeşte morfologie, tipologie sau antropologie
diferenţială, vizează să determine individul real şi nu entitatea, care este omul.
Longilin, brevilin, respirator, cerebral, abdominal, leptosom, eurisom, picnic,
macroschel, brahischel, ciclotim, schizotim56, sunt doar tipuri care oferă ocazia
de a observa varietatea. Originalitatea ştiinţei secolului XX constă în realizarea
unor clasamente noi ale caracterelor fiinţei umane, diversitate căreia îi acordase
deja atenţie Goethe, în 1791. Dar, sistemele abstracte de clasificare conduc la
neglijarea cunoaşterii individului, a obiectului concret al clasamentului, fiecare
din aceste tipuri morfologice nereprezentând decât o adaptare particulară a
fiinţei la mediu.
În secolul XX, omul nu mai este „măsură a tuturor lucrurilor”, coloana nu
mai trimite la proporţiile umane, relaţia microcosmos-macrocosmos se limitează
la concepţiile ezoterice. Relaţia om-Dumnezeu este perturbată. O dată cu
pierderea măsurii, omul este discreditat; ne mai fiind model de perfecţiune, el îşi
neagă propria imagine, prăbuşindu-se „în lumea obiectelor care-l înconjoară”57.
Omul modern pierde sentimentul religios, nuditatea nu mai este imaginea
purităţii, perfecţiunea corpului nu mai este reflex al splendorii divine, ca în Evul
Mediu sau Renaştere. Zdruncinarea relaţiei om-Dumnezeu face loc apariţiei
altor divinităţi: arta58, maşina59, haosul.... Omul nu mai există, fizionomia îşi
pierde protagonistul şi, prin urmare, şi obiectul.
55

N. BERDIAEV, Sensul creaţiei, p. 217.
P. BELLUGUE, À propos d’art.., p. 153.
57
HANS SEDLMAYR, Pierderea măsurii, traducere Amelia Pavel, Bucureşti: Ed. Meridiane, 2001,
p. 141.
58
Noul obiect de cult celebrat este muzeul – subliniază ALAIN BESANÇON, Imaginea
interzisă, traducere Mona Antohi, Bucureşti: Ed. Humanitas, 1996, p. 401.
56
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În anii ‟60, tema predilectă este cea a morţii omului, preocupările se
îndreaptă spre configuraţia universului, a infinitului mic şi a infinitului mare,
spre posibilitatea distrugerii termonucleare, spre teoria relativităţii cu
modificările pe care le determină ea în conceptul de spaţiu şi timp, spre
echivalenţa materie-energie. Dar la sfârşitul secolului XX, acest antiumanism
pare să piardă din forţă, atmosfera anilor ‟80-‟90 impune o reconsiderare a
individului, aşa cum în estetică asistăm la o reîntoarcere la frumos.
Oscilaţiile ultimelor patru sute de ani, care au determinat atenuarea
importanţei canonului, par să ia sfârşit. După „canonul Hollywood”, „tipul
fiziceşte reuşit”, cum îl numeşte Matila Ghyka în 194060, artistul englez Keith
Coventry readuce în discuţie sistemul grecesc de construcţie, făcând din nou apel la
facultăţile mentale. Normele practice desprinse din concepţia cosmologică şi
filosofică a Greciei antice revin astfel în discuţie. Prin concepţia sa despre ideal
în arte şi media, realitatea vizibilă este redusă de către K. Coventry la esenţa
geometrică. Această revenire la canoanele estetice apriorice intenţionează să
stabilească caracterele frumosului în cazul corpului uman şi al formelor
geometrice, şi astfel, reintră în scenă o problemă care părea demult uitată.

59
60

„...maşina este noua frumuseţe a epocii actuale (…) zeii au murit”, Ibid., p. 383.
MATILA GHYKA, “Impresii din California”, Simetria III (1940-1941), p. 21.

STATUTUL ENTITĂŢILOR ABSTRACTE ÎN REALISMUL MODAL
– DAVID LEWIS, ON THE PLURALITY OF WORLDS –
LUIZA IANCU
Atenţia matematicianului este îndreptată în primul rând
asupra structurilor matematice, iar satisfacţia intelectuală apare
atâta vreme cât el are anumite entităţi (sau seturi, numere, funcţii)
cu care să lucreze, nefiind interesat în dezvăluirea caracterului lor
intern sau statutului lor ontologic. Pe de altă parte, logicianul
filosof este mult mai interesat de chestiuni ontologice, deci de
tipul de entităţi care există în mod actual... El nu va fi mulţumit
să i se spună că atare entităţi prezintă o anumită structură
matematică. El va dori să investigheze mai mult aceste entităţi; ce
anume sunt ele, cum intră în relaţii unele cu altele.... De
asemenea, el va dori să întrebe dacă entitatea cu care are de-a
face este sui generis sau, dacă este într-un anumit sens reductibilă
la alte entităţi fundamentale
(R. M. M a r t i n, Intension and Decision)

„Unele entităţi – prezente, actuale, particulare, spaţio-temporale,
materiale – există în mod necontroversat. Cu greu găsim un filosof care să le nege. În
schimb, alte presupuse entităţi sunt controversate: unii susţin că există, alţii că nu
există, printre ele aflându-se posibilităţi neactualizate, diverse lucruri trecute sau viitoare
care încă nu au fost concepute, universalii, numere şi clase” (Lewis 1990: 23).
Statutul acestora din urmă fără îndoială că a ridicat suficiente probleme
filosofilor matematicii, printre alţii. Dacă încercarea de a reprezenta empiric
matematica a eşuat, s-a pus întrebarea despre ce altceva (dacă nu despre un
domeniu al realităţii empirice) ne vorbeşte matematica? Este ea o ştiinţă ca
oricare alta sau una ce diferă de celelalte prin aceea că subiectul ei este un
domeniu supra-empiric de entităţi abstracte, la care am avea eventual acces
printr-o facultate a intuiţiei?1
Mai mult decât atât, dacă obiectele matematice, fiind abstracte, sunt
obiecte cărora le lipsesc puteri cauzale şi de aceea nu pot explica nimic, am fi
1

De aici provine şi distincţia dintre viziunea empiristă, care ar lega matematica de aplicaţiile
ei şi viziunea platonistă asupra matematicii, potrivit căreia domeniul supra-sensibil nu are nici o
legătură cu cel sensibil, deci matematica este separată de aplicaţiile ei. Pentru mai multe detalii
despre această distincţie, se poate vedea DUMMETT (1991: 430-431).
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oare îndreptăţiţi să le eliminăm? Sau ar trebui să considerăm că oricât de
abstracte sunt, numerele şi relaţiile numerice pot fi mai uşor observate şi pot
intra mai uşor în relaţii cauzale decât proprietăţi precum forma sau culoarea?2
Problemele ridicate de aceste obiecte abstracte apar într-o formă
asemănătoare şi în metafizica modalităţilor. Unde s-ar afla ele; ar fi actuale sau
doar posibile? Am putea accepta existenţa unei lumi în care toate entităţile
matematice ar fi grupate, lume la care ar avea acces toate celelalte lumi
posibile? Şi dacă da, ce consecinţe ar avea această acceptare?
În lucrarea de faţă, voi încerca să analizez tocmai statutul pe care îl au
entităţile abstracte, în particular cele matematice, în realismul modal extrem
(aşa cum a fost numit) al lui David Lewis. Mă voi referi în principal la On the
Plurality of Worlds, chiar dacă vor mai fi trimiteri şi la alte lucrări (Lewis 1973,
1979, 1986, 1990). Astfel, după o scurtă prezentare a realismului modal, mai
exact a tezelor că lumile posibile există, că sunt de acelaşi tip cu lumea actuală
şi nu pot fi reduse la altceva, că analiza corectă a termenului actual este cea
indexicală şi că obiectele posibile sunt închise în lumile în care se află (astfel
încât, între obiecte posibile din lumi diferite există numai relaţii de asemănare),
va urma analiza propriu-zisă a statutului entităţilor abstracte.
Se vor preciza locurile în care distincţia concret/abstract este utilizată,
modurile în care poate fi înţeleasă, tipul de cuantificare folosit de Lewis precum
şi ce alte obiecte abstracte, în afara celor matematice, sunt acceptate (cu referire
la articolul din 1990). Lucrarea va continua cu analiza modului în care
cunoaştem aceste entităţi abstracte, mai precis dacă avem sau nu nevoie de
cauzalitate. Iar pentru aceasta, se va urmări forma pe care o ia analiza
cauzalităţii în On the Plurality of Worlds. Odată delimitată poziţia lui David
Lewis, nu va mai rămâne decât explicarea ideii că numerele şi alte entităţi
matematice există din punctul de vedere al tuturor lumilor.
În forma lui extremă, realismul modal3 susţine existenţa mai multor lumi
posibile, fiecare dintre ele fiind spaţio-temporal, deci cauzal izolată de celelalte.
Astfel, modul în care stau lucrurile (un mod cât se poate de cuprinzător)
înseamnă modul în care lumea aceasta este în întregime. Totuşi, lucrurile puteau
sta şi altfel şi cum sunt nenumărate feluri în care lucrurile ar fi putut sta, vor fi
nenumărate lumi posibile.
2

După cum argumentează KIM (1982).
Este important de precizat că există autori care nu sunt de părere că Lewis ar fi un realist
modal. Unul dintre ei este Miller (1990), iar un altul Plantinga (1987), ce îl consideră mai degrabă
reducţionist. Realistul modal, susţine el, acceptă actualismul, crede în adevăruri necesare şi
contingente, în obiecte cu proprietăţi esenţiale şi accidentale şi în esenţe individuale, ceea ce
Lewis nu face. Însă, atâta vreme cât prin teza realismului modal înţelegem exact ceea ce se
defineşte în Prefaţa de la On the Plurality of Worlds, anume teza că lumea din care facem parte
este una dintr-o pluralitate de lumi şi că noi, locuitorii acesteia, suntem doar câţiva din locuitorii
tuturor lumilor, nu văd de ce nu l-am considera pe Lewis un apărător al realismului.
3

3
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Ele nu se află la vreo distanţă spaţială de lumea noastră şi sunt izolate, în
sensul că nu există relaţii spaţio-temporale între lucruri ce aparţin unor lumi
diferite; nimic din ceea ce se întâmplă la o lume nu cauzează ceva la o alta şi
nimic din afara sau din interiorul unei lumi nu creează lumea respectivă (Lewis
1987: 3). Astfel, nu există cauzalitate de la o lume la alta; numai părţi dintr-o
lume pot sta în relaţii spaţio-temporale cu alte părţi din aceeaşi lume (lumile
întregi nu stau în asemenea relaţii cu nimic exterior lor).4 Alături de aceste
trăsături ale lumilor posibile se mai numără una care este formulată în
Counterfactuals (1986: 88), anume aceea că nu există lumi posibile în care
logica şi aritmetica să fie diferite de logica şi aritmetica noastră (în schimb, lumi
unde fizica este diferită pot exista).5
Dar sunt aceste lumi concrete sau abstracte? Lewis precizează că sunt de
acelaşi tip cu lumea actuală, însă nu pare atât de sigur de ceea ce se înţelege prin
caracter concret şi abstract. Dacă indivizii umani, lucrurile din jur (plante,
animale, etc.) sunt concrete, atunci entităţile abstracte ar fi precum numerele
sau, alte entităţi matematice. Date fiind condiţiile acestea, atunci lumea ar părea
mai degrabă concretă decât abstractă.
Dincolo de acestea, „lumea noastră este doar una dintre celelalte lumi, pe
care o numim actuală nu fiindcă este de vreun tip diferit de restul, ci fiindcă este
lumea pe care o locuim. La rândul lor, locuitorii celorlalte lumi sunt îndreptăţiţi
să-şi numească lumile actuale, dacă prin termenul acesta înţeleg ceea ce
înţelegem şi noi. Actual este un termen indexical precum eu, aici sau acum,
referinţa sa variind în funcţie de circumstanţele folosirii” (Lewis 1986: 85-86).
Astfel, conform analizei indexicale pe care o propune, la orice lume w, actual
va referi la lumea w, aşa cum la orice moment de timp t, prezent va referi la
momentul de timp t. Aceasta nu înseamnă totuşi că toate lumile sunt actuale,
pentru că o asemenea propoziţie nu ar avea o lume la care să fie adevărată6.
Realismul modal susţinut de Lewis mai cuprinde şi teza că obiectele
posibile sunt închise în lumile în care se află; altfel spus, că între obiecte
posibile, aflate în lumi diferite, nu poate exista decât o relaţie de asemănare.
Teoria reprezentanţilor, cum a fost numită, este în cele din urmă o semantică
alternativă pentru logica modală cuantificată. Astfel, în semantica standard o
propoziţie de felul: „◊Fa” era adevărată dacă şi numai dacă exista cel puţin o
lume posibilă în care a era F; în vreme ce în teoria reprezentanţilor, „◊Fa” este
adevărată dacă şi numai dacă există o lume posibilă în care o contraparte a lui a
este F. Altfel spus, teoria încearcă depăşirea transidentificării (anume, a tezei că
unul şi acelaşi obiect poate exista în două sau mai multe lumi posibile),
4
Tipul de analiză al cauzalităţii şi al dependenţei cauzale va fi unul contrafactual, propus în
LEWIS (1973) şi analizat în (1987: 22-23, 78-81, 131-133).
5
Ceea ce înseamnă că enunţuri de felul: „2+2 =4” sau, „123 + 456 = 579” sunt adevărate la
toate lumile (LEWIS 1979 : 515).
6
De fapt, actual la este o relaţie de identitate, fiecare lume fiind actuală la ea însăşi.
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reprezentanţii fiecăruia dintre noi la aceste lumi fiind indivizi care ne seamănă
în multe aspecte importante legate de conţinut.
Ar mai trebui precizat că relaţia de reprezentare nu este nici tranzitivă,
nici simetrică şi că nu este necesar ca de fiecare dată când sunt date două lumi,
un individ din prima să aibă un reprezentant în cea de-a doua7. Se poate însă ca
un individ dintr-o lume să aibă mai mulţi reprezentanţi la o alta şi ca doi indivizi
din aceeaşi lume să aibă o contraparte comună.
Rămân totuşi două probleme legate de entităţile abstracte: unde se află şi
cum anume avem acces la ele? (Se poate sau nu vorbi despre o relaţie cauzală?)
Primul loc din On the Plurality of Worlds, în care distincţia concret/abstract
apare este secţiunea a şaptea din primul capitol (1987: 81-86), când se discută
caracterul concret al lumilor posibile. După cum am sugerat anterior, distincţia
îi pare problematică, dar atâta timp cât cădem de acord că entităţile abstracte
sunt precum numerele sau mulţimile, iar cele concrete precum cangurii,
girafele, clădirile sau protonii, vom fi de acord şi că lumea noastră este mai
degrabă concretă decât abstractă. Şi cum lumile posibile sunt de acelaşi tip cu
ea, atunci şi acestea vor fi concrete.
Dar cum se poate înţelege distincţia concret/abstract? Fie prin exemple:
cangurii sunt precum cangurii, în vreme ce obiectele matematice sunt precum
numerele; prin combinare: cangurii sunt indivizi particulari/obiectele
matematice sunt probabil seturi de universali; prin negaţie: entităţile matematice
nu stau în relaţii spaţio-temporale şi cauzale în timp ce cangurii stau în
asemenea relaţii sau, precizând că obiectele matematice sunt abstracţii de la
ceva, iar cele concrete, precum cangurii, nu sunt.
Un alt loc în care ne întâlnim cu distincţia amintită este capitolul al
treilea8, unde se dezbate o variantă la realismul modal propus de Lewis, anume
realismul moderat, după cum îl numeşte adeptul său, Robert Stalnaker (1976).
Potrivit acestuia, există o singură lume concretă, lumea aceasta, şi nenumărate
entităţi abstracte ce reprezintă moduri în care lumea concretă ar fi putut fi.
Astfel, entităţile acestea nu sunt lumi, ci mai degrabă „reprezentări abstracte”.
Însă, în afară de obiectele matematice, mai acceptă Lewis şi alte entităţi
abstracte (lucruri din trecut sau din viitor, entităţi care au încetat să mai existe
sau care nici nu au fost concepute, posibilităţi neactualizate, universalii, numere,
clase sau, de ce nu, chiar obiectele incomplete ale lui Meinong)? Într-un articol
mai recent (1990: 23), consideră că trei ar fi variantele: fie să le acceptăm pe
toate, fie pe nici unele, fie să acceptăm doar unele dintre aceste entităţi

7
În plus, dacă un individ nu are nici un reprezentant la o lume din existenţii acelei lumi, el
însuşi va fi propriul său reprezentant la acea lume.
8
LEWIS (1987), mai ales pp. 136 şi 143.
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controversate. El optează pentru ultima variantă9, prima ridicând prea multe
probleme realismului său modal, iar a doua, în forma ei susţinută de Routley10,
fiind inconsistentă.
Ce anume propunea Routley? În primul rând, două tipuri de cuantificare
existenţială, ceea ce înseamnă o diferenţă semantică mare între el şi ceilalţi, cu
privire la elementele asupra cărora se cuantifică. Pentru noi, susţine Lewis,
există un singur tip de cuantificare, astfel încât este acelaşi lucru a spune:
„Unele entităţi sunt girafe” cu a spune: „Există girafe” sau „Girafele există”. La
fel şi în cazul obiectelor controversate: „Există numere” este echivalent cu
„Unele entităţi sunt numere” sau „Numerele există”. În schimb, la Routley
lucrurile se modifică, astfel încât pentru fiecare tip de cuantificare propusă se
vor utiliza două verbe diferite:
– verbul a exista, pentru cuantificarea încărcată existenţial – Φs există
dacă şi numai dacă unele lucruri sunt Φs şi există;
– verbul a fi, pentru cuantificarea neutră din punct de vedere existenţial – când
Φs este, atunci unele lucruri sunt Φs, dar nu şi conversa (Lewis 1990: 25).
Însă, ce cuantificare este avută în vedere atunci când se susţine că nici
unul din elementele controversate nu există? Cuantificarea încărcată existenţial,
deoarece potrivit celei neutre, toate aceste entităţi sunt, dar nu există. Date fiind
acestea, părem îndreptăţiţi să ne întrebăm care dintre cuantificările lui Routley
traduce modul nostru obişnuit de cuantificare. Dacă ar fi ambele, atunci
distincţia şi-ar pierde utilitatea; şi tocmai aceasta este ceea ce susţine Lewis
(cuantificarea încărcată existenţial şi cea neutră sunt în fapt sinonime).
Dar cum am putea spune despre unele entităţi că în acelaşi timp sunt, dar
nu există? Problema este că Routley vede o distincţie acolo unde nu este una.
După Lewis, noi am distinge doar între ceea ce este prezent, actual, particular,
spaţio-temporal şi toate celelalte. Ori, nu spune Routley că exact lucrurile
prezente, actuale, particulare sunt cele care există? Ba da, însă consideră că ceea
ce avem în faţă este o teză controversată şi nu o definiţie trivială (Lewis 1990: 30).
Până acum am încercat delimitarea doar a unei părţi a problemei statutului
entităţilor abstracte. Am urmărit explicarea distincţiei concret/abstract, a tipului
de cuantificare folosit de Lewis şi a genului de obiecte care intră în categoria
acestor entităţi abstracte. A doua parte a problemei aduce în discuţie relaţia de
cauzalitate – este ea cea care facilitează cunoaşterea noastră a obiectelor?

9
De exemplu, nu va accepta obiectele incomplete ale lui Meinong. În legătură cu dificultăţile
referirii la asemenea entităţi, precum şi la cele care au încetat să mai existe, se poate vedea
CHISHOLM (1990). Totuşi, există autori care identifică unele elemente pe care Lewis şi adepţii
lui Meinong le-ar avea în comun. Semnificativ în acest sens este articolul semnat de Linsky şi
Zalta, din anul 1991.
10
RICHARD ROUTLEY (1980), Exploring Meinong’s Jungle and Beyond: An Investigation of
Noneism and the Theory of Items, Australian National University, citat de LEWIS (1990: 23).
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Analiza cauzalităţii din lucrarea On the Plurality of Worlds este tot una de
tip contrafactual, după modelul celei propuse de Lewis în (1973). În secţiunea a
treia a primului capitol, se precizează forma unui contrafactual, condiţiile sale
de adevăr; se introduce ideea de apropiere între lumi, astfel încât condiţionalul:
„Dacă ar fi cazul ca A, atunci ar fi cazul ca B” este adevărat la lumea actuală,
dacă şi numai dacă la cea mai apropiată lume posibilă de lumea noastră, la care
A este adevărat şi B va fi adevărat. Altfel spus, lumea noastră este în aşa fel
încât face ca o lume unde A şi B sunt adevărate să fie mai apropiată de ea decât
o lume unde A este adevărat şi B fals.11
Relaţia de cauzalitate este apoi introdusă pentru a explica tezele
realismului modal. Se precizează astfel, că lumile posibile sunt izolate,
cauzalitatea transmundană fiind un nonsens12, relaţia putându-se stabili doar
între părţi ale aceleiaşi lumi (cu excepţia că o lume foarte mică, ce conţine o
singură parte, nu va avea relaţii cauzale între părţi).
Importante de readus în discuţie aici sunt cele patru moduri în care poate
fi înţeleasă distincţia concret/abstract, pe care le-am enumerat anterior. Cel de-al
treilea mod preciza că entităţile abstracte nu stau în relaţii cauzale (sau, spaţiotemporale), în vreme ce obiectele concrete stau în asemenea relaţii. În plus, se
mai preciza că obiectele concrete sunt indivizi particulari, spre deosebire de cele
abstracte, care sunt probabil seturi sau mulţimi de universalii. Totuşi, de ce nu
ar putea entităţile abstracte să intre în interacţiuni cauzale? Nu s-ar putea spune
că ceva cauzează o mulţime de efecte? Sau că o mulţime de cauze ce acţionează
împreună conduc la un anumit eveniment? Lewis răspunde afirmativ, propunând
chiar identificarea unui eveniment cu mulţimea de regiuni spaţio-temporale unde
apare.13 Însă, dincolo de acest aspect, concluzia argumentului său nu se modifică: aşa
cum stau lucrurile, lumile posibile sunt mai degrabă concrete decât abstracte.
Rămâne totuşi linia epistemică de argumentare, discutată de Lewis în
secţiunea a patra a celui de-al doilea capitol din On the Plurality of Worlds, atunci
când sunt analizate câteva obiecţii aduse realismului modal.14 Astfel, cunoaşterea ar
presupune o anumită conexiune cauzală între cunoscător şi subiectul de cunoscut. Dar,
când acesta din urmă este abstract şi nu face parte din realitatea fizică, din lumea în
care trăim, cum mai poate exista cunoaştere?15 La fel stau lucrurile şi în matematică:
11

Pentru clarificări în privinţa acestui tip de analiză contrafactuală a cauzalităţii, se poate
vedea LEWIS (1973, 1986, 1987 : 21-23, 78-81), precum şi BENNETT (1987) sau PAUL (1998).
12
Aceasta pentru că analiza cauzalităţii este contrafactuală şi presupunând că un eveniment C
se produce la o lume, iar un altul, E, la o altă lume, contrafactualul: „Dacă ar fi cazul ca C, atunci
ar fi cazul ca E” nu ar avea la ce lume să fie evaluat (LEWIS 1987: 78-80).
13
În „Events” din David LEWIS (1986), Philosophical Papers, vol. II, Oxford: Oxford
University Press, citat de LEWIS (1987: 84).
14
Mai precis, pp. 108-115.
15
Acelaşi tip de argument s-a formulat şi împotriva platonismului matematic de către ALVIN
GOLDMAN (1967), „A Causal Theory of Knowing”, şi GILBERT HARMAN (1973), The
Thought, printre alţii, citaţi de CHIHARA (1982: 222).
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o teorie a adevărului matematic va oferi condiţii de adevăr apelând la obiecte ce
se află dincolo de posibilitatea noastră de cunoaştere.16
Pentru Lewis însă, nu scopul epistemologiei este cel mai important. În
plus, cunoaşterea pe care ne-o oferă matematica este mult mai sigură decât cea
oferită de epistemologie; de aceea, matematica nu ar trebui modificată ori
eliminată fiindcă ar reprezenta o simplă ficţiune sau prea mult lăudată, aşa cum
face Hartry Field, pentru că ar fi totuşi o ficţiune utilă. Dar este într-adevăr
cazul modal asemănător celui matematic? Dacă lumile posibile se presupun a fi
acelaşi lucru cu lumea noastră, dacă ele există în acelaşi fel concret în care
există lumea actuală, atunci nu vor avea nevoie de aceeaşi dovadă a existenţei
lor precum alţi constituenţi ai realităţii fizice?17
Lewis poate părea mai degrabă a combina matematica cu o explicaţie
filosofică a ei – numerele şi celelalte expresii matematice devenind termeni
singulari, având ca referinţă obiecte abstracte. Iar aceasta este concluzia
cercetării lui Hale (2000), care încearcă să arate că argumentul prin care se
elimină cauzalitatea din cunoaşterea matematică nu este valabil şi pentru
eliminarea cauzalităţii din cunoaşterea modală. Obiectele matematice sunt
abstracte, în vreme ce lumile posibile sunt la fel de concrete precum lumea
actuală. Deoarece primele sunt abstracte, cunoaşterea matematică nu trebuie să
satisfacă nici o condiţie a cauzalităţii; dar cum următoarele sunt concrete,
cunoaşterea lor va fi nevoită să presupună cauzalitatea.
Dacă noi avem într-adevăr cunoaşterea modală pe care Lewis presupune
că o avem, atunci, consideră el, avem şi cunoştinţe despre existenţa unor
indivizi concreţi care nu sunt în nici un fel relaţionaţi cauzal de noi. În acest fel,
ştim a priori că, în afară de cangurii din lumea noastră, există nenumărat de
mulţi canguri, împrăştiaţi prin alte lumi posibile. Totuşi, nu ar fi aceasta o
cunoştinţă pe care am dobândi-o mai degrabă a posteriori, prin intermediul
cauzalităţii?
Răspunsul este negativ, deoarece cauzalitatea nu este necesară pentru
toate tipurile de cunoaştere. (Unii autori au argumentat chiar că nu este necesară
pentru nici un tip de cunoaştere, percepţie sau pentru delimitarea referinţei; ba
chiar au argumentat că relaţia de cauzalitate ar trebui eliminată definitiv din
filosofie)18. Iar delimitarea tipurilor de cunoaştere care au nevoie de cauzalitate
de celelalte, nu se face prin apel la caracterul concret al subiectului ce urmează
a fi cunoscut ci, prin apel la contingenţa sa. Nimic nu poate depinde
16

Argument întâlnit şi la BENACERRAF (1973: 661-662, 667-668).
A se vedea în acest sens, BRIAN SKYRMS (1976), „Possible Worlds, Physics and
Metaphysics”, în Philosophical Studies, 30, p. 326, citat de LEWIS (1987: 110).
18
JAEGWÖN KIM (1977) a dezvoltat ideea că percepţia, referinţa şi cunoaşterea se numără
printre acele „relaţii intenţionale”, cum le numeşte Brentano, ce nu necesită cauzalitate. Astfel,
relaţia noastră cognitivă cu numerele nu este una cauzală ce face legătura dintre un subiect şi un
obiect (KIM 1977: 618).
17
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contrafactual de lucruri non-contingente, spre exemplu, de ce obiecte
matematice există. Nimic sensibil nu poate fi spus despre cum opiniile noastre
s-ar modifica dacă numărul şaptesprezece nu ar exista (Lewis 1987: 111).
Presupunând că argumentul este satisfăcător şi că, într-adevăr, nu
cunoaştem prin interacţiune cauzală că există lumi posibile în care trăiesc
canguri, totuşi cum anume cunoaştem? Întrebarea aceasta poate fi înţeleasă în
cel puţin trei feluri, sugerează Lewis (1987: 113): ca o cerinţă de analiză a
cunoaşterii, o solicitare a unei epistemologii naturaliste sau ca o provocare
sceptică. Potrivit primului tip de interpretare, dacă se doreşte chiar o analiză
generală care să se aplice întregii cunoaşteri umane, atunci cerinţa nu poate fi
satisfăcută de Lewis. În plus, aceasta nici nu este problema sa, ci mai degrabă
una generală, care îi preocupă nu doar pe realiştii modali.19
Al doilea tip de interpretare ridică problema modului în care ajungem la
opiniile noastre modale. Pentru a explica, Lewis apelează din nou la
matematică. Aici, ne folosim de raţionamente câteodată riguroase, ce pornesc,
de regulă, de la principii generale acceptate. Opiniile modale, în schimb, sunt
considerate a fi mai degrabă consecinţe ale principiului recombinării, astfel
încât nu vor rezulta din raţionamente riguroase, ci din experimente imaginare20.
Dacă întrebarea despre modul în care cunoaştem existenţa unor obiecte în alte
lumi posibile este interpretată ca o provocare sceptică, de a găsi un fundament solid
acestei cunoaşteri, atunci răspunsul va fi următorul: „dacă x este un adevăr necesar,
atunci a crede x este o metodă infailibilă pentru scopul propus” (1987: 114), indiferent
de subiectul adevărului necesar sau, de metoda prin care acesta a ajuns să fie crezut.
O dată cu toate aceste clarificări, s-ar putea formula un răspuns satisfăcător
întrebării unde anume se află entităţile abstracte? „Unele lucruri, scrie Lewis (1987: 2),
există aici pe Pământ, alte lucruri în alte lumi, iar poate unele nu se află în nici un
loc în particular”. Să fie acestea entităţile abstracte? În Counterfactuals (1986: 39),
lucrurile par să devină mai clare: „Cel mai bun lucru este să scăpăm de problemele
transidentificării insistând că nu există nimic care să locuiască în mai mult decât o
lume posibilă.21 Există entităţi abstracte, de exemplu numerele sau proprietăţile care nu
locuiesc în nici o lume, ci există ca atare din punctul de vedere al tuturor lumilor (...)
Lucrurile care într-adevăr locuiesc într-o lume (oameni, clădiri, etc.) locuiesc numai
într-una singură şi nu în mai multe.” Ce ar însemna aceasta?
În primul volum din Philosophical Papers22, Lewis distinge între câteva
moduri de a fi într-o lume: (1) a fi în întregime într-o lume (a fi o parte a lumii); (2) a
19
Chiar dacă Lewis nu-şi propune dezvoltarea unei asemenea teorii a cunoaşterii, sugerează
totuşi că cineva nu ar putea să nu cunoască realmente că 2 + 2 = 4 sau că nu există contradicţii
adevărate, o dată ce înţelege în totalitate şi acceptă enunţurile în cauză (1987: 113).
20
Apropierea de matematică se face deoarece, ambele demersuri presupun metode generale.
21
Cu excepţia indivizilor transmundani (sumele mereologice).
22
DAVID LEWIS (1983), Philosophical Papers, vol. I, Oxford: Oxford University Press,
pp. 39-40, citat de LEWIS (1987: 96).

9

STATUTUL ENTITĂŢILOR ABSTRACTE ÎN REALISMUL MODAL

149

fi parţial într-o lume (a avea o parte într-o lume); (3) a exista din punctul de vedere al
unei lumi (a aparţine celui mai puţin restricţionat domeniu al acelei lumi) şi (4) a
exista potrivit unei lumi. Acest al patrulea mod se deosebeşte de toate celelalte prin
aceea că cineva poate exista potrivit mai multor lumi datorită contrapărţilor pe care le
are la lumile respective (şi nu pentru că ar face parte din ele). Atunci când lumea
avută în vedere este cea actuală, distincţia capătă forma următoare: a fi actual – ceea
ce se poate spune despre o mulţime de lucruri; a fi parţial actual, adică, a te afla în mai
multe lumi inclusiv în cea actuală (cazul indivizilor transmundani)23 şi a exista din
punctul de vedere al lumii actuale sau „a fi actual prin bunăvoinţă” (Lewis 1987: 92-96).
Aşadar, termenul „actual” poate fi folosit câteodată într-un sens mai larg
şi nu suntem obligaţi, după Lewis, să ne decidem o dată pentru totdeauna asupra
a ceea ce numim actual – „nu facem nimic rău dacă numim anumite lucruri
actuale prin bunăvoinţă” (1987: 95).
Pentru Lewis, numerele şi alte entităţi abstracte există, iar acest există nu
reprezintă nici verbul cuantificării încărcate existenţial şi nici cel al cuantificării
neutre (folosind distincţia lui Routley). Dar, unde anume există ele? Lewis evită
să le plaseze într-o lume şi optează pentru o variantă ce poate părea neobişnuită:
referindu-se doar la numere, susţine apartenenţa lor la cel mai puţin restricţionat
domeniu al fiecărei lumi.
Opţiunea aceasta, de a considera că entităţile matematice există ca atare din
punctul de vedere al tuturor lumilor, evită problema cauzalităţii. Mai întâi, fiindcă
nu se pune problema ca lumi întregi să interacţioneze cauzal şi apoi, pentru că o
raportare cauzală nu este necesară acelui tip de cunoaştere al cărei subiect ce
urmează a fi cunoscut este non-contingent. Varianta aceasta este în acord şi cu alte
două idei: aceea că entităţile abstracte (mai precis mulţimile) pot intra în relaţii
cauzale, fiindcă ele aparţin celui mai puţin restricţionat domeniu al lumilor (deci,
relaţia cauzală se va stabili între părţi ale aceleaşi lumi) şi ideea că lumile posibile
sunt mai degrabă concrete decât abstracte – dincolo de problemele acestei distincţii,
în lumea noastră există mai multe obiecte concrete decât abstracte.
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